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4 - DISCUSSÃO 

 

A discussão dos resultados é uma fase pertinente dum estudo científico permitin-

do-nos reflectir sobre a investigação realizada, enfatizar os dados mais significativos e 

confrontá-los com a literatura científica. 

No capítulo dois, analisámos a informação fornecida pelos participantes no estu-

do, e fomos introduzindo alguns comentários aos resultados obtidos sempre que tal se foi 

justificando e considerado oportuno. Reservamos para este capítulo uma discussão mais 

detalhada, dando especial atenção aos resultados mais significativos confrontando-os em 

simultâneo com o quadro conceptual que deu suporte ao estudo, com os objectivos e 

hipóteses enunciadas e com os resultados de outros estudos publicados sobre a proble-

mática em discussão enquadrando-os no contexto nacional e internacional. 

 

4.1 - DISCUSSÃO METODOLOGICA  

 

A estratégia metodológica desenhada para este estudo teve em conta o tipo de 

estudo realizado e os objectivos traçados. Tais objectivos levaram-nos a definir uma 

amostra suficientemente ampla que conseguisse traduzir resultados fiáveis e a eleger 

como instrumentos de medição questionários de auto-resposta, que como refere Sampie-

ri et al. (2003), são os instrumentos mais adequados para se estudar no mais curto espa-

ço de tempo um grande número de sujeitos.  

É evidente que a utilização dos questionários de auto-resposta com uma única 

aplicação para medir os parâmetros de sono, permitem-nos apenas um grau de precisão 

subjectivo que a nosso ver seria ultrapassado com a aplicação de instrumentos objectivos 

tais como os diários de sono, e registos polissonográficos do sono, metodologia imprati-

cável, face ao tamanho da nossa amostra e disponibilidade temporal para cumprir os pra-

zos académicos.  

Por outro lado, há ainda a considerar as limitações que encontramos quando tra-

balhamos com o público em geral e neste particular com estudantes, já que os resulta-

dos, dependem da honestidade e sinceridade do respondente, isto é, as suas respostas 

são habitualmente dirigidas mais a condutas desejáveis e não tanto às que na realidade 

acontecem. 
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Como referimos, o estudo empírico realizado, enquadra-se no tipo de pesquisa 

não experimental, possuindo as características dos estudos descritivos correlacionais e 

explicativos. Compartilha porém algumas características estruturais e de planificação com 

a investigação quase experimental, mas em virtude da ausência de manipulação das 

variáveis independentes cria dificuldades na determinação de relações causais, (Polit & 

Hungler, 1995), o que leva a correr o risco de cometer erros tipo I (Kiess & Bloomquist, 

1985; Polit & Hungler, 1995), embora não seja impeditiva de fazer predições pois, tal 

como referem os autores citados, a finalidade deste tipo de estudos é o de descrever os 

comportamentos dos sujeitos tal qual se manifestam nos seus ambientes naturais de vida 

e de identificar a inter-relação entre as variáveis dependentes e independentes, sendo 

também nossa intenção obter evidências para explicar por que ocorre um determinado 

fenómeno. Foi com base neste pressuposto que se tornou possível avaliar a eficácia pre-

ditiva de algumas variáveis em estudo como os estilos de vida, o funcionamento mental, 

o cronotipo e a qualidade de sono em relação ao rendimento escolar. 

Apesar dos esforços encetados junto dos Conselhos Executivos das escolas 

secundárias não foi possível a obtenção de uma amostra de estudantes representativa da 

população estudantil que na época frequentava o ensino secundário nos 10º, 11º e 12ª 

anos de escolaridade, daí que a proporcionalidade destes estudantes por ano de escola-

ridade e escola não foi tida em consideração, embora todos os anos e escolas se façam 

representar.  

Com efeito, ao fazer-se o apuramento dos resultados, pôde verificar-se que os 

estudantes do 10º ano e os que frequentam a Escola Secundária Alves Martins eram os 

que tinham maior representação, enquanto nos restantes anos e escolas a representação 

era menor, podendo daí resultar viezes nos resultados inerentes ao tipo de amostra por 

nós escolhida. 

Tal como afirma Sampieri et al. (2003 p. 251), a validade externa refere-se “à pos-

sibilidade de generalizar os resultados de um experimento ou situações não experimen-

tais bem como a sujeitos ou outras populações” e esta só seria possível se tivéssemos 

recorrido a uma amostra que fosse representativa e proporcional dos estudantes das 

escolas secundárias. Contudo, para Shaughnessy, et al. (2007), esta não poderá estar 

comprometida não tanto pelo N da amostra, mas porque o teste último para essa valida-

ção é a reaplicação. Face a estes factos limitativos, a pesquisa está condicionada às 

nossas opções metodológicas, o que nos impede de generalizar os resultados à popula-

ção estudantil que frequentava o ensino secundário durante o período em que decorreu o 

trabalho de campo desta investigação e carece de confirmação em outros estudos do 

mesmo âmbito com amostras mais alargadas. 



391 

 

Quanto aos procedimentos desenvolvidos para a recolha de dados tivemos em 

consideração o momento mais oportuno para aplicar o instrumento de colheita de dados 

de modo a que houvesse uma maior participação dos estudantes. Nesse sentido, procu-

ramos evitar épocas festivas, visitas de estudo e períodos de avaliação. Procuramos ain-

da evitar que os estudantes se sentissem coagidos ou forçados a participar no estudo, 

mas antes entusiasmando-os para a sua participação. 

No que se refere aos instrumentos de colheita de dados utilizados, após análise 

dos resultados, entendemos ter sido pouco adequado a aplicação da escala de sonolên-

cia diurna e a escala de fadiga crónica. A primeira porque como referido na metodologia 

mede um constructo da qualidade de sono, a disfunção diurna, a segunda por parecer 

pouco interessante para a dinâmica do modelo de análise e até passível de introduzir viés 

de confusão relativamente ao funcionamento mental.  

Por outro lado, considerando o estado actual do conhecimento adquirido seria 

mais ajustável ao modelo que procuramos analisar a inclusão de uma escala de ansieda-

de já que vários estudos apontam para uma interacção entre sono e comportamento 

emocional, mais concretamente entre sono e a ansiedade (Twengue, 2000). Acresce 

referir que nos parece ser um ponto forte do nosso estudo a inclusão de diversas variá-

veis para além das relacionadas com o sono que habitualmente não são contempladas 

num estudo desta natureza e que nos permitiram um leque mais alargado de conheci-

mentos sobre a relação do rendimento escolar com os estilos de vida, hábitos de sono, e 

hábitos de entretenimento dos adolescentes. 

Outra preocupação presente desde o início do estudo foi a de obviar os enviesa-

mentos nos resultados obtidos, controlando, nomeadamente, as variáveis ditas “concor-

rentes” ou “parasitas”. Temos consciência que tal nem sempre foi conseguido pois é qua-

se impossível dispor, em meio escolar, de condições que permitam recolher nas diferen-

tes escolas a informação em completa paridade, pelo que reconhecemos não terem sido 

reunidas as condições para poder afirmar que os dados obtidos foram adequadamente 

controlados.  

Contudo, e no que respeita às variáveis potencialmente concorrentes, os estudan-

tes não se distinguem no que respeita à idade, ao sexo e coabitação mas distinguem-se 

em relação às habilitações literárias dos pais e rendimento mensal. O controlo destas 

variáveis torna-se do nosso ponto de vista absolutamente necessário na medida em que 

poderiam influenciar o maior ou menor rendimento escolar dos adolescentes em estudo e 

como tal o mesmo foi tido em conta. No que respeita às restantes variáveis, pensamos 

poder afirmar, com alguma segurança, que foram adequadamente controladas. 
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Apesar das eventuais limitações consideramos que os resultados obtidos, nos 

permitem, por um lado, adquirir um conhecimento mais real sobre a problemática dos 

estilos de vida e da qualidade do sono dos adolescentes e seus efeitos no rendimento 

escolar e, por outro, poderão constituir um contributo valioso ao nível da prevenção pri-

mária, já que a sua divulgação poderá sustentar uma intervenção pedagógica focalizada 

no adolescente, porque é nesta fase de vida que ele atravessa momentos de ruptura e de 

novas adaptações, nem sempre fáceis, tanto a nível psicossocial como fisiológico. 

Somente uma acção conjunta de todas as estruturas sociais será capaz de produzir uma 

melhor qualidade de sono e rendimento escolar no adolescente, embora não existam 

dúvidas que o primeiro passo é a consciencialização individual e uma prática assertiva da 

higiene do sono  

 

4.2 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Sendo a qualidade do sono e o rendimento escolar as principais variáveis em 

estudo optámos, por previamente proceder ao seu enquadramento, a fim de melhor com-

preender e discutir a sua variação relativamente às variáveis independentes do protocolo 

de questionários.  

Os actuais padrões sociais repercutem nos jovens concepções que desrespeitam 

os horários de dormir, o que pode originar a curto ou a médio prazo um deficit na quali-

dade de sono e consequentemente transtornos de sono. Vários estudos indicam que os 

transtornos de sono constituem um dos mais relevantes problemas de saúde nas socie-

dades ocidentais. 

Associado a estes encontra-se invariavelmente o ritmo circadiano. A alternância 

do dia – noite, os horários escolares, de lazer, as actividades familiares, entre outras, são 

factores exógenos que sincronizam este ritmo, (Rajaratnam et al., 2004), mas horários 

arbitrários, impedem o adolescente de dormir de forma regular, comprometendo o seu 

equilíbrio psicofisiológico e potencialmente originam perturbações psicofisiológicas, tais 

como distúrbios do sono, sensação de mal-estar, alterações gastrointestinais, flutuações 

no humor, irritabilidade, tensão, confusão, ansiedade e redução no desempenho em tare-

fas que requerem atenção e concentração. 

Findas estas considerações, julgadas pertinentes, passamos de seguida, a discu-

tir os resultados obtidos nas análises estatísticas efectuadas em corte transversal.  

Se a qualidade de sono, surge frequentemente como um dos componentes a 

incluir na abordagem ao rendimento escolar, o impacto que as variáveis sócio-
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demográficas, académicas, os hábitos de sono, os estilos de vida, o cronotipo, o funcio-

namento mental e a sonolência diurna possam ter a esse nível merece uma reflexão cui-

dadosa. 

Nesta óptica, um dos principais pontos de discussão relaciona-se com as variá-

veis sociodemográficas e académicas. 

È frequente em estudos sobre o sono, proceder-se à discussão dos resultados 

tendo em conta o género e idade. Consideramos porém pertinente incluir neste grupo a 

variável académica “ano de escolaridade” por serem aquelas que ao longo deste capítulo 

mais contribuirão para a discussão dos resultados. 

A amostra foi constituída por 2094 estudantes do ensino secundário a frequenta-

rem o 10º 11º e 12º anos de escolaridade, de ambos os sexos notando-se um ligeiro pre-

domínio do sexo feminino (55.3%). Resultado semelhante foi encontrado no estudo reali-

zado pela Unesco cit in Centro de competência Malha Atlântica (2005) que conclui que no 

ano lectivo 2002/2003 existiam em Portugal neste nível de ensino 117 raparigas para 108 

rapazes. 

No que se refere à idade, esta oscilou entre os 14 e os 23 anos, com uma média 

de 16,82 anos, sendo o grupo mais representativo o dos estudantes com idades com-

preendidas entre 14 e 16 anos. São escassos os estudos encontrados na literatura que 

englobem estas faixas etárias, contudo a análise dos trabalhos de Saarenpää – Heikkilaä 

(2001), Wolfson & Carskadon (2003), Bailly et al. (2004) e Salcedo et al. (2005) que pes-

quisaram problemas do sono em adolescentes destas idades, constataram maior predo-

mínio do género feminino. 

No referente a outras variáveis sócio-demográficas utilizadas na caracterização da 

amostra, tais como local de residência, co-habitação, estado civil dos pais e rendimento 

mensal dos pais os resultados do nosso estudo estão em conformidade com os obtidos 

por Matos et. al. (2000) e Saarenpää – Heikkilaä et al. (2001).  

Quanto às habilitações literárias dos pais, no nosso estudo, encontramos pais que 

maioritariamente possuem habilitações literárias situadas ao nível do ensino secundário e 

superior e detentores do primeiro ciclo com valores percentuais entre 21.0% e 23.0% 

para pai e mãe respectivamente. Os valores são muito similares aos obtidos por Matos et 

al. (2002) com excepção do 1º ciclo do ensino básico, onde à escala nacional estes auto-

res encontraram percentagens situados entre 43.4% e 44.5%, o que corresponde a um 

diferencial de 21.0% em relação ao nosso estudo.  
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No referente ao estado nutricional alguns estudos indicam que a prevalência de 

obesidade entre sexos é inconstante. Duas coortes britânicas a National Study of Health 

and Growth (NSHG) e a National Child Delevopment Study (NSDS) (Livingstone, 2000) 

mostraram que a incidência de obesidade é mais elevada no sexo feminino. Contudo em 

estudos realizados na Finlância Nuutinem & Turtinem (1991) e Itália (De Vito, 1999), foi 

observada uma maior prevalência de obesidade entre crianças do género masculino. 

Também um estudo brasileiro apresenta estimativas de sobre-peso maiores nas rapari-

gas que nos rapazes. Já um estudo sobre a prevalência de obesidade na população 

americana veio demonstrar que 16.7% dos rapazes e 15.4% das raparigas eram obesos. 

No nosso estudo detectamos que para os adolescentes com idade até aos 17 anos a 

quase totalidade deste grupo (84.6%) tem peso normal. Porém o sobre-peso e a obesi-

dade propriamente dita ponderam no género masculino com 4.5% e 7.2% respectivamen-

te. Quanto aos adolescentes com idade superior a 18 anos, denota-se também que os 

valores percentuais mais elevados se situam para os que têm estado nutricional normal, 

mas a obesidade leve (15.9%) e moderada (2.5%) figuram para o sexo feminino em 

maior percentagem.  

Instados a pronunciarmo-nos sobre os hábitos praticados pelos adolescentes 

antes de deitar, questionamo-nos: 

Será que as variáveis sóciodemográficas (idade e género) e académicas (ano de 

escolaridade), estão relacionadas com os hábitos de sono? 

Constata-se que o uso de computador é utilizado por 50.9%, dos adolescentes 

inquiridos. Documentando a literatura científica através do estudo de Duarte (2007), 

registam-se as percentagens mais elevadas ao indicar que 65.0% manuseavam o com-

putador antes de deitar.  

Um estudo realizado pelo órgão britânico Sleep Council mostra que um terço dos 

adolescentes do país tem a saúde prejudicada por dormir menos que o suficiente. A pes-

quisa concluiu que o mesmo se fica a dever ao facto dos adolescentes dormirem ao lado 

de equipamentos electrónicos ligados, como aparelhos de televisão, computadores e 

telemóveis. Os investigadores analisaram mil adolescentes entre os 12 e os 16 anos, 

tendo detectado que 33% dos jovens dormiam cerca de 4 a 7 horas por noite. Além disso, 

cerca de um quarto dos adolescentes entrevistados admitiu adormecer, com frequência, 

assistindo à TV ou ouvindo música (Moraes, 2007). Ainda a este propósito, Van Den, 

(2004) cit in Duarte (2007), no seu estudo relaciona o uso de aparelhos electrónicos com 

os padrões de sono da adolescência, chamando a atenção para o impacto que estes 

aparelhos, principalmente o computador têm na perturbação do sono. 
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Os jovens com idade superior aos 19 anos, optam por ver tv/dvd/vídeo e sair com 

os amigos antes de deitar, enquanto os adolescentes com idades até aos 16 anos, fazem 

mais uso do computador, ouvem música, estudam, praticam a leitura, desporto e bebem 

uma bebida quente.  

Relativamente ao sexo masculino adopta com maior frequência o uso de compu-

tador e a prática de desportos, enquanto o feminino dá preferência ao estudo, à leitura e 

ao consumo de uma bebida quente. Estes resultados apoiam o estudo de Van Den, 

(2004) cit in Duarte (2007), que aferiu que os rapazes permaneciam mais tempo frente ao 

computador. A mesma autora, faz ainda referência a um levantamento efectuado pela 

Fundação Nacional de Sono dos EUA em 2006 onde afirma que há maior probabilidade 

(40.0% vs 12.0%) dos rapazes usarem aparelhos electrónicos antes de dormir como 

jogos e computador do que as raparigas. 

Na frequência de acordares nocturnos, a maioria dos adolescentes, não costuma 

acordar durante a noite (56,2%), contribuindo para esta percentagem 50.9% do sexo 

masculino e 49.1% do feminino, sendo os adolescentes com menos de 16 anos (44.3%) 

os que menos acordam. 

Chagolla et al. (2008) salienta que em 2.2% da população geral existe importante 

fragmentação do ciclo do sono, com presença de “despertares” e do “levantar” mais de 3 

vezes por noite, resultados discordantes aos de Gomes, et al. (2008), que identificaram 

em 17.6% de estudantes universitários, dois ou mais acordares nocturnos por noite, e em 

12.9% acordares precoces pelo menos 3 vezes por semana.  

Quanto ao modo de despertar dos adolescentes, a maioria dos adolescentes é 

despertado pelo rádio/despertador sendo as raparigas quem mais o utilizam, seguindo-se 

ser acordado pelos familiares e apenas 10.0% não necessita de ajuda para despertar. 

São sobretudo os adolescentes com idade superior a 19 anos que mais usam o rádio/ 

despertador para acordarem pela manhã enquanto os jovens com idade até aos 16 anos 

são acordados em maior percentagem pelos familiares (31.1%)  

A sensação de cansaço ao deitar é manifestada pela maioria dos adolescentes, 

(72.6%), contudo cerca de 50% dos adolescentes refere sentir-se em forma ao acordar, 

porém, são poucos os jovens que referiram nunca sentirem sono durante o dia, (6.0%). 

As raparigas relataram maior número de acordares nocturnos e maior sonolência diurna. 

Este estudo apoia o de Duarte, (2007), ao inferir que os adolescentes utilizadores do 

computador demoram a iniciar o sono e têm padrões de sono irregulares, que vão de 2 

horas a 6 horas por noite, e ainda que nos utilizadores do computador durante a noite o 

índice de sonolência diurna era mais elevado (7.69% contra 26.7%), sentindo maior difi-
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culdade na realização de tarefas diárias e manifestando sintomas de indisposição durante 

o dia. 

A frequência de sono durante o dia é relatada por 13.5 %, o que está em conso-

nância com os resultados de Gomes, et al. (2008), os quais identificaram problemas de 

sono em 13% dos estudantes e destes 7,3% correspondiam a queixas de insónia. 

O número total de reprovações verificadas nos estudantes durante todo o seu 

percurso académico não é significativo já que da totalidade dos inquiridos, 72.6% nunca 

reprovaram, sem diferenças face ao género. O sexo masculino apresenta maior satisfa-

ção com o desempenho escolar. 

A gestão de tempo de estudo é um dos factores apontados por vários autores 

como estando directamente relacionada com o rendimento escolar, (Santos & Almeida, 

2001) O tempo gasto com o estudo por semana na totalidade dos inquiridos foi em média 

de 6.55 horas. Maioritariamente (57.3%) os adolescentes gastam em média até 5 horas 

por semana a estudar São os rapazes que menos estudam, pois 52.9% gasta até 5 horas 

semanais, enquanto nas raparigas 68% ocupa 6-7 horas e 66.3% mais de 8 horas com o 

estudo. Em relação à idade, verificamos que são os adolescentes com idade até aos 16 

anos que mais horas dedicam ao estudo, resultado que é reforçado quando se analisa as 

horas de estudo por ano de escolaridade, onde os estudantes do 10º ano gastam mais de 

6 horas por semana a estudar, sendo os estudantes do 11º e 12º ano que menos tempos 

estudam.  

Os resultados referentes à assiduidade dos estudantes às aulas (45.1%), e con-

centração em sala de aula são elevados, referindo a maioria sentir-se razoavelmente 

acordados e atentos durante as aulas (81.1%), sendo as raparigas mais assíduas e aten-

tas. Entre os internautas nocturnos, 43.3% têm dificuldade ou indisposição para acompa-

nhar tarefas diurnas, contra 23.2 % dos não-utilizadores, tendo os adolescentes que abu-

sam da Internet à noite piores rendimento escolar e menor assiduidade às aulas, (Duarte, 

2007). Por outro lado, Grahm & Gisi (2000) afirmam que o envolvimento dos estudantes 

nas tarefas académicas e participação em actividades extra-curriculares e num ambiente 

académico que incentive a aprendizagem, contribuem para o desenvolvimento intelectual 

e psicossocial dos estudantes, As pesquisas de vários autores demonstram que estudan-

tes envolvidos em actividades extra-curriculares possibilitam no contexto académico 

aumento dos seus níveis de sucesso escolar e conseguem atingir facilmente os seus 

objectivos. 

É sabido que na adolescência ocorre um débito de sono pelo que normalmente os 

adolescentes apresentam um carácter de vespertinidade nos padrões de sono. Esta pri-
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vação parcial mas constante, é caracterizada por ser de curta duração nos dias de sema-

na e durante os períodos de aula e de longa duração nos fins-de-semana e nos períodos 

de férias. Um dos efeitos mais problemáticos da falta de sono é a diminuição da memória 

e atenção o que torna a aprendizagem mais difícil e com impacto negativo no desempe-

nho escolar e no funcionamento mental dos estudantes (Duffy & Wright Jr. 2005; Duarte, 

2007). Neste contexto, tem cabimento a seguinte questão: 

Será que as variáveis sócio-demográficas (idade e género) e académicas ( ano de 

escolaridade), estão relacionadas com a qualidade de sono? 

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).  

Parece-nos no entanto que os problemas de sono dos nossos adolescentes são 

comuns a outros estudos já realizados, pois a pontuação global do Índice de Pittsburgh, 

atingiu um valor médio de 5.14, o que ainda os classifica como bons dormidores com 

cotações mínimas e máximas a oscilarem entre 0 e 19, isto é, 63.4% da totalidade da 

amostra foi classificada como tendo boa qualidade de sono e 36.6% como tendo má qua-

lidade. Na literatura, resultados semelhantes foram apresentados por Lacerda et al. 

(2004), após realizarem um estudo com o objectivo estudar a qualidade do sono em 

estudantes universitários. Os autores consideraram relevante a percentagem global, na 

qual 67% dos estudantes obtiveram pontuação abaixo de 5; e 33% acima de 5, valor per-

centual este que já consideraram como problemático para a qualidade do sono.  

Dados divergentes aos da pesquisa aqui apresentada foram encontrados por Sier-

ra et al. (2002) ao avaliarem também a qualidade de sono em estudantes universitários, 

sem transtornos médicos e psicológicos graves e com um nível de funcionamento normal, 

tendo encontrado 66.33% de maus dormidores e 39.66% de bons dormidores  

São raros os estudos que abordam a problemática da qualidade de sono em ado-

lescentes, contudo o estudo da Fundação Nacional do Sono dos Estados Unidos, publi-

cado em Março de 2006, indicou que mais da metade (56%) dos adolescentes acredita 

que dorme menos do que necessita para se sentir bem.  

O nosso estudo mostra ainda que os adolescentes mais jovens e do sexo mascu-

lino têm uma melhor qualidade de sono em todas as sub-escalas, exceptuando a latência 

do sono, o que aliás confirma que esta é uma característica dos sujeitos jovens com pro-

blemas de sono. Estes resultados contrariam os resultados do estudo obtidos por Sierra 

et al. (2002) que revelaram ausência de diferenças face ao género no que respeita à qua-

lidade subjectiva, latência, á duração e à eficiência do sono, assim como às perturbações 

do sono e à disfunção diurna, acrescentando o autor que provavelmente este facto pode 
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ser devido à idade da amostra (20.92 anos) pois as diferenças entre homens e mulheres 

tornam-se mais evidentes com o avançar da idade. 

Quanto ao ano de escolaridade foram encontradas algumas discrepâncias entre 

os que frequentam o 11º que pontuaram com piores índices na duração e perturbação do 

sono e 12º ano na latência do sono, eficiência do sono habitual e uso de medicação para 

dormir com diferenças significativas localizadas na eficiência do sono e uso de medica-

ção para dormir, mas não possuímos evidências científicas que possam esclarecer estes 

resultados.  

A relação entre ano/nível escolar e fase de latência de sono na adolescência foi 

estudada por Gau & Soong (2003) por meio de questionários de hábitos de sono aplica-

dos a 1.572 estudantes de Taipei, em Taiwan do ensino fundamental até o médio. Os 

autores 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 dura-

ção do sono nocturno, horários mais tardios de dormir e acordar, aumento da sonolência 

diurna e maior duração do sono aos fins de semana. 

A percepção que os participantes deste estudo possuem sobre a qualidade sub-

jectiva de sono é de que a mesma é bastante boa (54.9%), ou muito boa (16.9%). Dos 

que referiram ter boa qualidade de sono o maior valor percentual recaiu nas raparigas 

(55.4 %). Por outro lado, quanto aos que referiram ter má qualidade de sono (28.3%) cer-

ca de 7 em cada 10 são raparigas. Os dados apresentados são similares aos de Duarte 

(2007) em que 23.13% apresentavam uma percepção do sono muito boa e 94.75% boa. 

São porém os adolescentes mais jovens e a frequentarem o 10º ano de escolari-

dade que consideram ter uma qualidade subjectiva de sono muito boa ou bastante boa, 

enquanto que os de idade superior a 17 anos e do 11º e 12º anos consideraram ter má 

qualidade subjectiva do sono. Provavelmente esta situação pode ser devida a uma maior 

sobrecarga de trabalho curricular destes estudantes que prolongam o seu período de 

estudo durante a noite, ou por outro lado a uma maior actividade de laser nocturno que 

se repercute no tempo de dormir. 

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 do 

que 30 minutos, dormir 6 horas ou menos, eficiência subjectiva do sono inferior a 85% e 

consumo 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 

qualidade do sono e sonolência diurna excessiva.  

Quando analisada a questão relativa à latência do sono, na literatura, encontra-

mos o estudo de Morrison et al. (1992), que questionaram os problemas do sono em 943 

adolescentes. Um quarto da amostra relatou necessitar de muito mais horas de sono do 

que as que possuíam e 10% da amostra tinha dificuldade em adormecer.  

No estudo por nós realizado concluímos que 41.1% não apresentam dificuldades 

em adormecer principalmente entre as raparigas pois a sua ocorrência se verifica entre 

16 a 30 minutos. Nos que adormecem em menos de 15 minutos a maioria são rapazes, 

contrariamente são as raparigas que apresentaram maior dificuldade em conciliar o sono, 

pois em 65.8% a latência de sono foi superior a 60 minutos. Os valores de latência de 

sono prolongado a que aludimos, são similares aos de Sierra et al. (2002) e Baéz et al. 

(2005) em estudantes de medicina. Por sua vez, Rosales et al. (2007) encontraram que 
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15% dos inquiridos demorou a conciliar o sono entre 30 e 60 minutos e 1% mais de uma 

hora. 

São sobretudo os adolescentes mais jovens e do 10º ano que demoram menos 

tempo a adormecer, enquanto os do 11º demoraram mais tempo para adormecer e com 

maior número de ocorrências por semana. Fallone et al. (2002) num artigo de revisão, 

advoga que a diminuição da latência de sono está associada ao aumento da sonolência 

diurna. Por outro lado, Teixeira (2006) ao comparar dois grupos de sujeitos nos quais a 

um foi permitido dormir em qualquer horário e outro dormir 4 a 5 horas por noite, verificou 

que o grupo com privação do sono apresentava menor latência de sono em qualquer 

momento do dia, aumento significativo de sonolência diurna e scores mais baixos em 

testes cognitivos.  

À latência do sono está associada a eficiência do sono nocturno. No nosso estu-

do, a maioria dos adolescentes (87.2%), apresentou uma eficiência de sono superior ou 

igual a 85%, sendo esta mais elevada no sexo feminino (56.3%). Estes resultados vão de 

encontro aos de Teixeira (2006) que ao investigar um grupo de adolescentes trabalhado-

res e não trabalhadores brasileiros, encontrou uma eficiência média de 99.66%. Esta 

autora refere que a restrição de sono e a extensão do sono em indivíduos saudáveis 

afectam a eficiência nocturno, acrescentando que “especificamente quando o sono é 

reduzido a eficiência aumenta e quando o sono é estendido a eficiência do sono é redu-

zido”. Menos consentâneo são no entanto os estudos de Sierra et al. (2002) cujos valores 

para esta sub-escala eram menores e sem diferenças significativas entre homens e 

mulheres. 

Confrontando a eficiência do sono nocturno com a idade e ano de escolaridade, 

verificou-se que os adolescentes com idades até aos 16 anos e a frequentarem o 10º ano 

tinham melhor eficiência do sono com percentagens de 44.2% e de 37.5% para valores 

iguais ou superiores a 85%. Nos adolescentes com idades superiores a 17 anos e a fre-

quentarem o 11º e 12º anos a eficiência do sono é inferior a 65%, o que nos leva a dedu-

zir haver uma moderada restrição de sono nos adolescentes. Na amostra global, 12.8% 

apresentaram má eficiência do sono (< 85%), valor significativamente inferior ao de Rosa-

les et al. (2007), que encontraram eficiência subjectiva do sono, abaixo de 85%, em 30% 

dos estudantes de medicina peruanos. 

Relativamente à 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 significativas entre os sexos, (Azevedo, 1980). No 

que aos adolescentes diz respeito, parece haver um aumento da necessidade de dormir 
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durante o dia, enquanto 13% destes foram apontados como tendo dificuldades para con-

ciliar o sono à noite (Pierce et al., 1978 cit in Lewis, 1995).  

Sabe-se que estudantes necessitam de mais horas de sono e sonho, salientando-

se que os levantamentos estatísticos mostram que os adolescentes dormem entre 8,5 e 

9,5 horas, sem considerar a sua qualidade e saciedade (Souza, 2008). Na investigação 

de Rosales et al. (2007) com estudantes peruanos, o número total de horas de sono osci-

lou 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.  

Quanto à duração do sono diversos estudos relatam que a sua duração nos fins 

de semana é em média 60 minutos a mais que nos dias de semana para crianças com 10 

anos de idade, aumenta 90 minutos aos 13 anos de idade e atinge até 3 horas aos 18 

anos (Carskadon; 1990). Em 1973, Hartmann desenvolveu a teoria da restituição do sono 

com a qual pretendia explicar a necessidade de maior ou menor duração do sono. Refere 

o autor que a maior duração de sono era necessário para recuperar o corpo e a mente 

após longos períodos de stress, de preocupação, do trabalho cognitivo e emocional, bem 

como após o trabalho e exercício físico. Cerca de 8 em cada 10 adolescentes que partici-

param neste estudo, dormem mais de 7 horas por noite (75.6%), o que é considerado 

normal para a idade e que se enquadra no chamado padrão de sono médio, registando-

se uma maior prevalência entre as raparigas (53.5%), mas foi também nestas que se 

verificou a maior percentagem das que dormem 6-7 horas por noite (63.2%). As diferen-

ças na duração de sono em relação ao sexo também foram observadas por Andrade, 

(1991), ao verificar que em todos os grupos de idade as raparigas tinham maior duração 

de sono que os rapazes tanto durante a semana como aos fins-de-semana.  

São os adolescentes mais jovens (43.7%) e que frequentam o 10º ano (38.1%) 

que referem dormir mais de 7 horas por noite, sendo porém no grupo etário dos 17-18 e a 

frequentarem o 11º ano que observamos os maiores percentuais dos que dormem ape-

nas 5-6 horas. Alguns autores mostraram que o que determina o rendimento académico é 

o número de horas dedicadas ao estudo individual e não o número de horas dormidas, 

Perez-Olmos, (2006). Num estudo realizado com estudantes coreanos constou-se que à 

medida que se aumenta o grau escolar e as exigências académicas também se aumenta 

a privação do sono, sem alterações do rendimento académico, mas em contrapartida 

afecta a qualidade de sono. Pierez-Olmos, (2006). 

Relativamente à duração do sono, poderá existir uma certa variabilidade indivi-

dual, pois de forma análoga tal como alguns indivíduos são mais altos, mais gordos, etc., 

que outros, também dentro de certos limites (de 6 a 9 horas) poder-se-á aceitar estes 



402 

 

valores como normais, o que irá englobar o padrão de sono intermédio, (Miró et al., 

2002). 

As perturbações do sono afectam os indivíduos de modo significativo tanto ao 

nível físico como ao nível psicológico, intelectual (no aproveitamento das capacidades 

cognitivas), nas manifestações comportamentais e na estabilidade emocional e mesmo 

perturbações de desenvolvimento como hiperactividade, défice de atenção, défice cogni-

tivo e depressão (Stein et al., 2001 cit in Mendes; Fernandes & Garcia, 2004). Um em 

cada quatro estudantes universitários portugueses da zona centro, afirma ter grandes 

dificuldades de sono, (Gomes, et al, 2005, cit in Silva, 2005). A esta situação está asso-

ciado o aumento de queixas de perturbações de humor, falta de vigor e fraco rendimento 

académico.  

No nosso estudo a maioria dos adolescentes (71.6%) mencionaram ter perturba-

ção do sono menos de uma vez por semana com valores percentuais mais elevados nas 

raparigas (54.9%) que nos rapazes (45.1%). Também se constatou que mais de 71.0% 

das raparigas tinham perturbações de sono duas ou mais vezes por semana. Só uma 

pequena franja da amostra (9.8%), afirmou não ter perturbações do sono. Valores inferio-

res são documentados por Santos (2006,) quando numa amostra com 125 adolescentes 

encontrou 3,1% que referiu dificuldades de sono. Contudo cerca de 18.0% considerou ter 

uma má qualidade subjectiva de sono. Tal facto poderá ser devido aos adolescentes não 

valorizarem as perturbações de sono.  

São os adolescentes mais jovens, e a frequentarem o 10º ano que relataram 

menos perturbações de sono mas salienta-se que 37.6% de estudantes do 11º ano e 

42.3% do 12º ano evidenciaram-nas uma ou duas vezes por semana e três ou mais 

vezes por semana respectivamente. Roberts (2001), e Roberts & Chen (2002) encontra-

ram nos jovens com problemas de sono, quando comparados com os seus pares com 

sono normal, uma maior incidência de depressão, ansiedade, irritabilidade, medo, raiva, 

tensão, instabilidade emocional, desatenção, problemas de conduta, uso de álcool e de 

outras drogas, ideação ou tentativa de suicídio, fadiga, falta de energia, dores de cabeça 

e de estômago e pior saúde. Também num estudo semelhante conduzido por Roth et al., 

(2002) foram encontrados em adolescentes com perturbações de sono dados que relata-

vam saúde mais precária, menos energia e pior funcionamento cognitivo  

O uso de medicação hipnótica está claramente documentado na literatura (Sierra 

et al., 2002), sendo que o maior uso se constata nas mulheres, tanto na população em 

geral como entre adolescentes. Uma explicação para esta ocorrência terá provavelmente 

a ver com a maior incidência de ansiedade entre as mulheres. Dados do Ministério da 
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Saúde, (2004) revelam que as mulheres portuguesas, consomem três vezes mais medi-

camentos indutores do sono e segundo o Inquérito Nacional de Saúde (1998-1999), 7% 

dos homens e 18% das mulheres, com idades igual ou superior a quinze anos, afirmaram 

ter tomado medicamentos para dormir, nas duas semanas anteriores à aplicação do 

inquérito. Esta proporção aumenta de 14%, no grupo dos 45 – 54 anos de idade, e para 

28% na faixa etária superior a 85 anos. 

Não é frequente nos adolescentes do nosso estudo o uso de medicação hipnótica 

para dormir pois cerca de 9 em cada 10 adolescentes dormem sem o auxilio de medica-

ção, sendo contudo preocupante os 3.7% que os utiliza uma ou duas vezes por semana e 

os 3.4% com um uso de três ou mais vezes por semana. É entre os jovens com idade 

superior a 19 anos, nos que frequentam o 11º ano e nas raparigas que se observaram 

maiores consumos, o que corrobora os estudos já realizados. 

A primeira consequência dum despertar precoce ou da privação do sono é a dis-

função diurna. A sonolência em sala de aula diminui a atenção e o interesse e pode com-

prometer o desempenho escolar. Uma outra consequência está também relacionada com 

a aprendizagem, mais especificamente com o processo de memorização. Cerca de 

metade dos adolescentes inquiridos, de ambos os sexos referiram ter sonolência menos 

de uma vez por semana (49.2%) enquanto conduziam comiam ou faziam outra activida-

de, sendo esta mais prevalente entre as raparigas (55.3%). É também entre estas que a 

sonolência diurna atingiu o maior valor percentual uma ou duas vezes por semana e três 

ou mais vezes.  

São os jovens até aos 16 anos que maiores índices de sonolência apresentam e 

estes valores decrescem com a idade. No que concerne ao ano de escolaridade, a maio-

ria dos adolescentes dos três anos lectivos considera que sofre de disfunção diurna 

menos de 1 vez por semana (49.2%), sendo esta mais prevalente no 10º ano (36.9%), 

mas é nos estudantes do 12º ano que encontramos o maior percentual (36.8%) dos que 

afirmaram ter disfunção diurna três ou mais vezes na semana.  

Comparando os valores relacionados aos distúrbios do sono com os da literatura, 

observa-se que os índices apresentados neste estudo foram relevantes. Estes dados são 

equivalentes aos de Bailly et al. (2004), que ao investigar a prevalência dos distúrbios do 

sono nos adolescentes, numa amostra com 652 estudantes do ensino secundário entre 

13 a 19 anos encontrou que 35.7% exibiram distúrbios do sono persistentes e aos de 

Roberts et al. (2004) que ao estudarem adolescentes texanos, verificaram que a insónia 

era o distúrbio mais comum 12.4%.  
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Conforme se procurou demonstrar, as características sócio - demográficas e aca-

démicas, (género, idade e nível de escolaridade), parecem ter sido importantes para a 

explicação da qualidade do sono dos estudantes ensino secundário.  

Qualidade do sono e cronotipo - Os adolescentes com cronotipo de tipo intermé-

dio, com menor índice de fadiga crónica, com estilo de vida equilibrado, com bom equilí-

brio psico-afectivo auferem de melhor qualidade do sono. O cronotipo é preditor da quali-

dade do sono, ou seja, maior matutinidade, melhor qualidade do sono. Por outro lado, as 

variáveis estilos de vida, cronotipo e equilíbrio psico-afectivo interagem na predição da 

qualidade de sono como mediadora do rendimento escolar. 

Nasser (2007), desenvolveu um estudo em estudantes universitários de enferma-

gem brasileiros, cujos resultados assinalaram que os estudantes com cronotipo intermé-

dio, pontuaram com uma boa qualidade de sono, inferindo 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 para que eles não tivessem um sono de má qualidade e 

sem repercussões no quotidiano. 

Por sua vez, Gomes, Tavares & Azevedo, 2005, cit in Silva (2005), constataram 

que um em cada quatro estudantes universitários portugueses da zona centro, afirma ter 

grandes dificuldades de sono que se associavam a fraco rendimento académico. 

Outro ponto de discussão refere-se à relação da qualidade do sono com o estilo 

de vida. 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, havendo maior número de “maus dormidores” entre aque-

les que tinham um estilo de vida “irregular”. 

O padrão ciclo vígilia-sono pode ainda ser discutido considerando o equilíbrio psi-

co-afectivo. Assim, a maioria (55.6%) dos adolescentes tem bom equilíbrio psico-afectivo, 

destacando-se de forma significativa os rapazes e aqueles cuja idade é inferior a 16 

anos. 

Infere-se ainda que 33% dos estudantes manifestam desequilíbrio psico-afectivo, 

valores superiores aos divulgados pelo Ministério da Saúde, (2004), quando situa a pre-

valência de perturbações emocionais e comportamentais nos jovens portugueses entre 

15 a 20%. Por outro lado, significativamente inferior aos valores prognosticados pela 

OMS, quando prevê que a nível mundial em 2020, as doenças mentais na infância tende-

rão a aumentar 50% e tornar-se-ão a quinta causa de morbilidade, mortalidade e defi-
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ciência. Estes valores demonstram a necessidade de intervenção precoce, no contexto 

da promoção da saúde mental dos jovens (Gonçalves, 2005). 

Os adolescentes do sexo masculino, os mais jovens, os do 10ºano escolaridade, 

que não consomem tabaco e droga, ingerindo alimentação saudável, com cronotipo de 

tipo intermédio, com menor eficiência de sono e matutinidade, com menor índice de fadi-

ga crónica, com estilo de vida equilibrado, manifestam melhor equilíbrio psico-afectivo.  

Melhor estilo de vida (menor consumo de tabaco, e de droga, alimentação mais 

saudável), menos sonolência diurna, predominância de matutinidade e menor fadiga cró-

nica, predizem um bom equilíbrio psico-afectivo. Leotta et al. (1997), ao estudarem ado-

lescentes entre 10 a 15 anos de idade, verificaram que após aguda restrição de sono, os 

adolescentes relataram respostas afectivas negativas como raiva, tristeza e medo. 

Borges & Correia (2001), verificaram na sua investigação que a maioria dos estu-

dantes (93%), identificou a redução do sono ou a sua ausência como prejudiciais ao bem-

estar físico e mental. 

 Também são encontrados estudos que relacionam a privação do sono com problemas 

de comportamento (Wolfson, et al., 1995) como por exemplo problemas de conduta, de 

agressividade, violência na escola, com irmãos, professores, etc.  

Sabe-se hoje que o equilíbrio psico-afectivo influi no rendimento escolar do ado-

lescente, potenciando o resultado de um conjunto de múltiplas variáveis onde se incluem 

factores externos como intrínsecos ao próprio indivíduo. 

Ponderando estes factores, será que as características sócio-demográficas 

e académicas, (género, idade e ano de escolaridade), se relacionam com o rendi-

mento escolar dos estudantes do ensino secundário? 

A aprendizagem e memória têm uma relação directa com o sono, pelo que altera-

ções de sono durante estádios específicos podem afectar o rendimento escolar. As esta-

tísticas obtidas com no nosso estudo permitem-nos porém inferir que os adolescentes em 

todas as sub-escala têm um rendimento acima da média obtendo o melhor índice no 

ambiente de estudo, e o menor na planificação de estudo. 

O rendimento escolar conforme já foi referido é avaliado por cinco sub-escalas: 

ambiente de estudo, planificação do estudo, método de estudo, habilidades de leitura e 

motivação para o estudo  

Quanto ao ambiente de estudo os resultados permitem deduzir que os alunos na 

generalidade estudam em ambiente adequado onde prevalecem características como 

boa iluminação, ventilação lugar próprio para estudo, ter todo o material para estudar 
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entre outras. Estes resultados indiciam de algum modo que os estudantes realizam as 

suas actividades escolares num ambiente confortável e agradável. Nesse sentido Pérez 

(1995), refere que estudar num ambiente bem iluminado, com adequada ventilação e livre 

de ruídos permite melhor concentração que se traduz numa elevada concentração nos 

conteúdos a estudar.  

Os aspectos relacionados com a planificação do estudo encontram-se media-

namente presentes na nossa pesquisa, uma vez que se obteve um valor médio de 24.87. 

Daí inferir-se que a planificação de estudo, é um hábito que necessita ser reforçado nos 

nossos estudantes. Tovar (1993) e Pérez (1995) são concordantes ao afirmar que planos 

de descanso no horário de estudo, uma agenda pessoal dos exames e data de entrega e 

organização de estudo sem pressões, entre outros aspectos garantirão um cumprimento 

eficaz e com tempo no que respeita à planificação de estudo.  

Também os método de estudo se encontram medianamente representados na 

amostra, uma vez que a pontuação média observada (Média = 26.99) se situa ligeiramen-

te acima da média esperada (20.0). Nesse sentido Tovar (1993), refere que o ideal seria 

que o aluno utilizasse como técnicas leituras rápidas dos conteúdos dados, elaborasse 

esquemas, fizesse resumos do que estuda e finalizasse as sessões de estudo com uma 

revisão geral. Estes são alguns hábitos que segundo Correa (1998) se revestiriam de 

grande utilidade para organizar ideias e de alguma maneira fixar melhor os aspectos mais 

importantes dum tema a estudar.  

Cutz (2003) assinala que o estabelecimento de uma rotina de estudo/calendário 

de tarefas, é muito importante, devendo ser iniciada em crianças em idade escolar. 

Para Santos & Almeida (2001) os métodos de estudo são considerados como o 

factor que mais influência tem no sucesso académico dos estudantes. Este factor estu-

dado desde a década de 80, tem revelado que os estudantes com melhores conhecimen-

tos acerca do métodos de estudo mais eficazes, conseguem gerir melhor o tempo e obter 

melhores resultados escolares. Os estudantes sentem um maior controlo nos seus resul-

tados académicos, acabando por atingir os resultados esperados, obter menores níveis 

de ansiedade e melhorar a motivação intrínseca. (Pintrich & Schunk 2002). 

As habilidades de leitura estão presentes na maioria dos estudantes. Pensamos 

porém que ainda será necessário implementar mecanismos para internalizar e desenvol-

ver esta habilidade de modo a alcançar um óptimo rendimento escolar. 

No que respeita à motivação para o estudo, no geral, esta é positiva entre os 

nossos estudantes, demonstrando existir na maioria dos estudantes. A motivação é um 

dos aspectos considerados como importantes para o sucesso escolar. Jesus, (2002) refe-
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re que os alunos com motivação intrínseca conseguem melhores resultados académicos 

que os alunos com motivação extrínseca. Numa alusão aos estudos realizados por Biggs 

em 1985, o autor citado informa que o sucesso académico se devia em parte ao tipo de 

metodologia de estudo adoptado pelos alunos em função da sua motivação. Assim, os 

alunos com motivação extrínseca abordam os conteúdos leccionados de forma superfi-

cial, de modo a conseguirem memorizar para repetir em situações de avaliação, enquan-

to os alunos com motivação intrínseca optam por dar significado aos conteúdos, conse-

guindo reter e compreender melhor os conteúdos leccionados.  

Constatamos no nosso estudo que as raparigas apresentam melhor rendimento 

escolar em todas as sub-escalas quando comparadas com os rapazes. Estas conclusões 

são contrárias às da Direcção de Planificação e Cooperação do MEC (2006) ao referir 

que o rendimento escolar dos estudantes do ensino secundário é superior no sexo mas-

culino.  

Efectivamente as diferenças face ao género são alvo de alguma discordância na 

comunidade científica. A par dos estudos em que não foram encontradas diferenças, 

(Mascarenhas, 2004), outros apresentam valores discrepantes. Para alguns autores as 

raparigas assumem maior responsabilidade pelos seus sucessos e insucessos escolares 

quando comparadas com o género oposto (Docampo, 2002), confiam mais na sua habili-

dade e no seu esforço, enquanto noutros estudos os rapazes parecem atribuir o fraco 

rendimento escolar à falta de esforço e de capacidade, (Mascarenhas & Almeida 2005). 

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. 

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, à 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 
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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. 

Uma outra questão importante nesta reflexão está intrinsecamente ligada os esti-

los de vida e rendimento escolar dos adolescentes.  

 

Será que os estilos de vida se relacionam com a qualidade do sono e o rendimento 

escolar dos estudantes do ensino secundário? 

A investigação sobre a relação entre rendimento escolar e qualidade de sono ao 

nível do ensino secundário é ainda parca de consensos e os encontrados dizem respeito 

na sua quase totalidade aos estudantes do ensino universitário. Vêm porém constatando 

que padrões de sono inadequados (dormir poucas horas; padrões de sono irregulares; 

deitar tarde) estão relacionados com desempenhos escolares mais baixos, (Medeiros, 

Mendes, Lima, & Araújo, 2001). 

A literatura tem demonstrado que os estilos de vida são factores importantes na 

promoção da qualidade de sono e no rendimento escolar. Sabe-se com efeito, que os 

estilos de vida de modo geral, influenciam o sucesso escolar, (Bruinsma & Jansen, 2006). 

Considerando que o conceito de estilos de vida abrange urna série de comportamentos, 

como sejam consumo de tabaco, álcool, droga, bebidas estimulantes, alimentação inade-

quada, ausência de exercício físico e actividades de lazer e a higiene do sono é importan-

te compreender de que forma é que cada comportamento se relaciona com o sucesso 

escolar do estudante. 

No referente aos hábitos tabágicos é descrito que o tabaco é uma droga lícita 

utilizada em todo o mundo. A European Health Report (2005), indica que 80% dos fuma-

dores 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. Com efeito, a 

maioria dos estudos mostra ainda que o aumento da prevalência de tabagismo entre ado-

lescentes está directamente associada à idade: Malcon (2000), através de uma análise 

multivariada demonstrou uma razão directa (odds ratio) para o tabagismo de 9.9 no grupo 

de 14-16 anos e de 28.7 no grupo de 17 a 19 anos em relação aos jovens de 10 a 13 

anos.  

A maioria dos adolescentes por nós inquiridos não fuma, revelando-se o sexo 

feminino como o mais fumador, o que está em consonância com os resultados europeus, 
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mas contraria o estudo de Matos et al. (1996) ao referir no seu relatório que os rapazes 

portugueses consomem mais cigarros do que as raparigas. Esta autora aponta ainda 

para maior consumo de tabaco entre os jovens mais velhos o que corrobora com os 

resultados por nós obtidos, dado que 80.4% dos estudantes com mais de19 anos fumam 

diariamente. Quanto à relação entre hábitos tabágicos e ano de escolaridade, observou-

se que os adolescentes do 12º são os mais fumadores (37.7%). Um estudo com uma 

maior prevalência no consumo de tabaco foi encontrado numa amostra de estudantes 

americanos (44.8%, embora não tivessem especificado o ano de escolaridade (Grun-

baum et al., 2000) Acresce também referir que o consumo de tabaco não se constituiu 

como preditor do rendimento escolar em quaisquer das suas sub-escalas.  

Na literatura o hábito de fumar dos pais e irmãos e amigos é frequentemente 

indicado como um factor de risco para o tabagismo na adolescência. Embora no nosso 

estudo não se tivessem evidenciado associações entre os hábitos tabágicos dos pais e 

irmãos dadas as diminutas percentagens encontradas, o mesmo não se poderá afirmar 

em relação aos amigos uma vez que 77.7% são fumadores.  

Quanto aos hábitos alcoólicos, é conhecido que o consumo de bebidas alcoóli-

cas tem um efeito bifásico no sono, pois inicialmente promove a sonolência e em seguida 

durante a segunda parte do período de sono provoca a sua interrupção. Com o consumo 

do álcool o sono é fragmentado, ocorrendo despertares nocturnos. 

A ingestão de bebidas alcoólicas é assumida por mais de 60.0% dos adolescen-

tes, sendo os rapazes, e os adolescentes mais velhos os que mais consomem. Resulta-

dos semelhantes são apresentados por Farate (2001) que observou que 62,8% dos 

jovens já consumiram álcool sendo este valor superior nos rapazes, utilizado de forma 

ocasional por um pouco mais de metade dos jovens e de forma regular por cerca de um 

em cada vinte. Também Calvário et al. (1997) concluem que mais de metade das estu-

dantes universitárias consumiam bebidas alcoólicas e Matos et al. (1996) no seu estudo 

também referem que a maioria dos jovens inquiridos já experimentou bebidas alcoólicas 

mas não é consumidor habitual e nunca consumiu até se embriagar. 

Como já referimos está claramente comprovado que o uso excessivo de álcool e 

de outras bebidas estimulantes como o café e o chá é sumamente negativo para a quali-

dade de sono. Um estudo realizado por Irwin et al. (2000) demonstrou alterações impor-

tantes na arquitectura do sono numa amostra de alcoólicos, especialmente na redução de 

ondas lentas. Por outro lado a ingestão de cafeína ante de deitar incrementa a latência de 

sono e despertares nocturnos, reduz o tempo total de sono e altera a qualidade subjecti-

va de sono. Infelizmente com o estudo que realizamos, não poderemos confirmar estas 
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evidências científicas uma vez que não foi este o seguimento que encetamos mas desde 

já ficam registados dados considerados importantes para pesquisas futuras. 

Vários estudos têm apontado a cerveja como a bebida alcoólica mais consumida 

pelos jovens, situando-se o seu consumo acima dos 60.0% Pinto e Mello (1992), Matos et 

al. (1996) Calvário et al. (1997), Leite et al. (1997-98), Gameiro (1998), Duarte (1999) e 

Breda (2000). A verdade é que nas últimas décadas, o consumo de cerveja aumentou 

cerca de 500%, sendo os jovens e o sexo feminino, a população que mais adere a este 

tipo de bebida alcoólica (Pinto, 1997). Ainda, no referente à cerveja, Rodrigues et al., 

(1997), indicam que o início do seu consumo surge em 20,3% antes dos 11 anos, em 

55.1% nas idades compreendidas entre os 11 e os 15 anos e em 0.25%.com idade supe-

rior a 15 anos.  

Confirmamos com este estudo o que os autores têm vindo a referir pois os ado-

lescentes inquiridos têm como bebida preferencial a cerveja sendo consumida por 84,8%, 

da amostra especialmente pelos rapazes (93.4%) mas com valores já aproximados pelas 

raparigas (76.1%). 

A frequência da ingestão é diária para 3,5% dos adolescentes e esporádica 

(menos de uma vez por mês) em 32.8% dos estudantes, prevalecendo também a cerveja 

como a bebida ingerida, em maior quantidade até um litro dia em cerca de 45.0% dos 

adolescentes. Somente 35.7% afirmou nunca ter estado embriagado, sendo a percenta-

gem maior nas raparigas (41.1%)). Cerca de 7 em cada 10 estudantes já se embriagaram 

uma ou mais vezes e destes em aproximadamente 3 em cada 10 rapazes e 1 em cada 

10 raparigas este episódio já ocorreu mais de 10 vezes, dados que nos devem deixar 

preocupados pela sua magnitude.  

No que se refere ao início do consumo de álcool, verificamos que este ocorreu em 

idades muito precoces pois cerca de um terço da amostra iniciou o consumo de bebidas 

alcoólicas entre os 7-14 anos, 32.1% começou a fazê-lo aos 15 anos e o terço restante 

entre os 16-19 anos. Foram os rapazes que mais cedo se iniciaram no consumo de 

álcool. A literatura revela que esta situação ocorre mais frequentemente em regiões 

rurais, produtoras de bebidas alcoólicas, principalmente o vinho, como é o caso do nosso 

país, referindo Martins, (1995) que a primeira ingestão de bebidas alcoólicas ocorre, nor-

malmente entre os 10-12 anos e Carvalho, (1994) que os adolescentes, iniciam cada vez 

mais cedo a experiência de beber. O mesmo autor concluiu, que um contacto mais pre-

coce com o álcool corresponde a uma maior probabilidade de vir a ser consumidor de 

bebidas alcoólicas. Matos et al. (1996) afirma que são os jovens mais velhos os maiores 
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consumidores o que está de acordo com os nossos resultados sendo também neste gru-

po que se encontra um maior número dos que já experimentaram o consumo. 

Evidencia-se no nosso estudo que o consumo de álcool interfere com a planifica-

ção de estudo, método de estudo, habilidades de leitura e rendimento global de estudo 

com pesos preditivos de 0.132, 0.159 a 152 e 0.223, variando em sentido directo o que 

significa que quanto menor o consumo de álcool, melhor o rendimento escolar nos facto-

res enunciados. 

Normalmente os adolescentes que se iniciam no consumo de drogas apresentam 

razões similares para quem fuma e ingere bebidas alcoólicas ou seja, a pressão dos 

companheiros, consumo por parte dos familiares (habitualmente irmãos mais velhos), 

ansiedade, depressão e redução da auto-estima. Estes dois comportamentos aditivos, 

consumo de álcool e tabaco, geralmente precedem a experimentação de drogas, e ape-

sar das informações a respeito do perigo do seu consumo, nenhum adolescente fica imu-

ne à influência social e ao seu fácil acesso.  

Claro que esta situação não ocorre na maioria dos nossos adolescentes pois 

80,7%, não consome drogas mas entre os que já consumiram cerca de um quarto são 

rapazes e 15,7% raparigas, registando-se a maior prevalência entre os estudantes do 12º 

ano de escolaridade. Também é notório pelas respostas obtidas que o tipo e a frequência 

mais consumida em ambos os sexos é o haxixe e marijuana (75.2%), sendo que destes, 

32.7% já experimentaram entre 1-2 vezes e 42,5% 3 vezes ou mais. Uma percentagem 

elevada (30.4%) referiu que consumiram outro tipo de drogas mas não as especificaram.  

Um estudo de Ferrer et al. (2001) afirma que o consumo de substâncias psicotró-

picas mais usadas, em alguma ocasião pelos adolescentes é o cannabis, sendo que 10% 

consome esta droga com uma alguma regularidade. A cocaína, o ecstasy, os tranquili-

zantes são as drogas a seguir descriminadas pelo autor, o que de algum modo vem forta-

lecer os resultados por nós obtidos. 

Refere o Instituto da Droga e da Toxicodependência (2006) que devido ao consu-

mo regular de droga, ocorre um evidente prejuízo no processo de desenvolvimento do 

adolescente, atingindo todas as suas áreas (física, intelectual, emocional e social) mas tal 

não podemos constatar com os resultados por nós obtidos, por não possuirmos evidên-

cias empíricas. Contudo não deixa de ser interessante salientar que o consumo de droga 

é uma variável preditora do rendimento escolar no que concerne ao ambiente de estudo, 

habilidades de leitura e motivação para o estudo variando em sentido inverso, o que nos 

leva a concluir que o melhor êxito do adolescente nestas dimensões dependem intrinse-

camente duma melhor conduta no consumo de droga. 
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Os hábitos alimentares adquiridos durante a adolescência tem importantes 

repercussões no estado de saúde dos indivíduos, quer a curto quer a longo prazo 

nomeadamente a nível do bem-estar físico e emocional. (Matos, 1996). Para a OMS 

(1993) um dos problemas alimentares mais graves traduz-se no consumo excessivo de 

certos tipos de alimentos, pois os adolescentes dão preferência a alimentos com elevado 

teor de gordura e açúcar em detrimento de alimentos mais saudáveis. Por outro lado o 

estilo de vida actual consiste no consumo excessivo de comida do tipo “fast-food” que 

tem como consequência uma dieta rica em gordura. Também se sabe que o comporta-

mento alimentar dos jovens, é em certa medida 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). 

No nosso estudo a refeição ingerida com maior frequência para a totalidade dos 

inquiridos é o jantar e almoço com 91.3% 90.5% respectivamente. A ingestão de peque-

no-almoço diário ronda no sexo masculino os 63,0% mas no feminino não ultrapassa os 

22.0%. Entre os produtos mais consumidos figura o leite e o pão com cerca de cada 6 em 

cada 10 estudantes a fazê-lo diariamente. Os yogurtes merecem também destaque pois 

é um produto consumido por cerca de um terço do total da amostra. Produtos como peixe 

são consumidos diariamente por apenas 8.8% da amostra mas este valor sobe para 

36.3% entre os que o comem entre 4 a 6 dias por semana e aumenta ainda para 44.6% 

nos que referiram consumi-lo entre 1 a 3 dias por semana. 

No que se refere a alimentos considerados não saudáveis de registar que a batata 

frita é consumida por 53.4% dos jovens um a três dias por semana e os doces e gulosei-

mas por 45.6%. A coca cola é bebia todos os dias por 15.5% subindo para 20.6% 4 a 6 

dias por semana. Aliás os resultados obtidos são comparados aos de Matos 1996, quan-

do salienta que mais de metade dos jovens consome coca-cola e doces diariamente,  

O adolescente que vai para a escola deve iniciar o dia com um pequeno-almoço 

completo e equilibrado, e a merenda a meio da manhã assume importância reforçada 

nesta idade. A falta destas refeições conduz à perda de destreza, desatenção, tempos de 

resposta mais lentos, baixa capacidade intelectual e fadiga que tem repercussões claras 

no rendimento escolar. Ao analisarmos a influência da alimentação saudável e não sau-

dável com o rendimento escolar verificamos que a alimentação saudável se repercutia no 

ambiente de estudo, e na motivação para o estudo, enquanto que a alimentação não 

saudável era preditor do ambiente de estudo, habilidade de estudo e motivação para o 

estudo.  
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Abordando a prática de actividades físicas e desportivas, Viacelli (2002) reali-

zou uma pesquisa com 12 turmas de uma escola secundária, recolhendo as notas bimes-

trais dos alunos que praticavam actividades físicas e desportivas e os que não pratica-

vam, no período de 1998 até ao final do terceiro bimestre de 1999. O objectivo de estudar 

a influência da prática de desporto com o rendimento escolar dos alunos. Concluiu que as 

diferenças entre notas obtidas abaixo da média escolar e o rendimento escolar dos alu-

nos não estavam relacionadas com a prática desportiva. A amostra estudada não revelou 

que a prática de desporto auxiliasse ou prejudicasse o rendimento escolar. 

 É consensual a ideia de que quantificar a actividade física e desportiva neces-

sária para uma qualidade e estilo de vida saudável é uma tarefa difícil, dado que a activi-

dade física pode assumir diversas formas e tipos, de poder ser praticada em contextos 

formais e informais de forma mais ou menos vigorosa ou por períodos de tempo curto, 

longo ou intermitente ou ainda em regime individual ou em grupo.  

O não estabelecimento de critérios claros e precisos de mensurarão dos níveis de 

actividade física parece ser o motivo da grande variabilidade dos resultados encontrados. 

(De Bem, 2003) Respeitando estas limitações alguns estudos apontaram para níveis de 

inactividade física muito inferiores aos obtidos no nosso estudo pois (75.3%) de ambos os 

sexos ou seja cerca de 8 em cada 10, pratica desporto fora do horário escolar. Destes, 

29.7% pratica apenas uma ou menos que uma vez por semana, sendo a maioria rapari-

gas.  

Definindo o praticante regular como aquele que se envolve três ou mais vezes na 

prática regular de exercício ou desporto, somente 12.0% da global da amostra pratica 

desporto mais de 4 vezes por semana e 33.6% entre 2-3 vezes por semana sendo na sua 

maioria efectuada pelos rapazes. Este facto pode ser um indicativo de questão cultural 

pois os rapazes desde cedo são orientados para desenvolver actividades desportivas e 

as raparigas actividades mais tipicamente sedentárias.  

Reportando-nos à intensidade com que o desporto é praticado 42.6% dos adoles-

centes do sexo masculino fá-lo de forma intensa enquanto que os do sexo feminino o 

fazem maioritariamente com intensidade moderada (59.4%). Estes resultados já se apro-

ximam dos apresentados por De Bem (2003) quando afirma que foram considerados 

activos 60.6% de estudantes que praticam actividade física de intensidade modera a 

vigorosa regularmente por semana. Apenas 4.4 % das raparigas e 14.6 % dos rapazes 

praticam exercício físico de forma muito intensa São os estudantes mais jovens que pra-

ticam desporto de forma intensa, enquanto que o grupo etário que mais pratica desporto 

com intensidade ligeira é o dos 17-18 anos. A literatura consultada indica que os indiví-
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duos do género masculino praticam mais actividade física do que o feminino, (Matos et 

al., 1999; Mota & Esculcas, 2002) 

Quanto ao tempo gasto na prática desportiva, 65.5% da totalidade da amostra, 

gasta mais de 45 minutos, com uma maior prevalência para os rapazes que frequentam o 

10º ano e escolaridade. Nas raparigas denota-se uma maior predilecção para a prática 

desportiva com uma duração entre 35-45 minutos.  

 No que respeita ao tipo de desporto praticado, como seria de esperar dada a sua 

popularidade, o futebol e a variante de futsal são as modalidades desportivas preferidas 

por 40.1% dos jovens, sendo que são os rapazes que mais as praticam. De destacar ain-

da a pratica de ciclismo (36.2%) com valores percentuais semelhantes entre os sexos e a 

prática de dança (18.1%) mais prevalente no sexo feminino (28.8%). Estes tipos de des-

porto são na sua quase totalidade praticados em grupos de amigos ou de forma isolada, 

uma vez que cerca de dois terços dos adolescentes não é filiado em clube desportivo. A 

maioria dos rapazes pratica desporto fora da escola enquanto as raparigas estão menos 

envolvidas em actividades desportivas.  

As diferenças entre género também se encontram ligadas a outros aspectos da 

actividade física. O género masculino tem uma maior atracção por desportos e activida-

des vigorosas que são mais aceites pelos seus pares, atribuem mais importância à activi-

dade física e gostam mais de jogos e desportos. 

Convirá ainda referir que a actividade desportiva é variável preditora do rendimen-

to escolar em relação ao planeamento de estudo, método de estudo, habilidades de leitu-

ra e rendimento de estudo global e a actividade física apenas nos métodos de estudo e 

rendimento de estudo global, variando em quaisquer dos casos em sentido directo o que 

significa que a melhores índices na prática da actividade física e desportiva corresponde 

um melhor rendimento escolar nas vertentes assinaladas.  

As actividades de lazer e entretenimento são parte integrante do adolescente e 

constituem uma peça fundamental para criar condições e oportunidades dos jovens ocu-

parem os seus tempos livres em actividades activas de forma a valorizarem os seus esti-

los de vida e a reduzirem comportamentos sedentários (Mota, 2003). Na actualidade o 

sedentarismo parece ter ocupado um lugar de destaque entre jovens e adolescentes. Ver 

televisão constitui a prática de lazer preferida para a maioria da população portuguesa, 

no nosso estudo a maior percentagem dos rapazes (36.0%) ocupa entre 30 a 60 minutos 

a ver televisão e 35.4% entre 2-3 horas por dia. O vídeo não é visto com tanta frequência 

mas os jogos parecem ser uma actividade quase exclusiva do sexo masculino dado que 

a maioria das raparigas, (54.0%) não se identifica com essa actividade.  
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Para os jovens, a televisão torna-se muitas vezes uma fuga à solidão, mas, não 

nos parece que tal problema ocorra na nossa amostra pois metade da amostra referiu  

“nunca se sentir só” (50.3%), sendo este valor superior na sexo masculino (55.0%). È 

preocupante contudo os sentimentos de solidão manifestados pelas raparigas quando 

66.3% afirmam sentir solidão “algumas vezes” (66.3%) e “várias vezes “ (61.4%).  

É claro que os grupos de amigos assumem para os adolescentes uma importância 

a vários níveis: suporte instrumental e emocional, ajuda na resolução de problemas e na 

construção da identidade. O convívio ente pares ocorre na nossa amostra nas raparigas 

com uma frequência de uma a duas tardes por semana, (60.1%) e para 49.9% entre 3 a 5 

vezes por semana. Nos rapazes cerca de 9 em cada 10 convive com os colegas entre 

uma a cinco tardes por semana. É a maioria dos adolescentes que frequenta o 10º e 11 º 

ano de escolaridade que passam “uma ou duas tardes” fora de casa com os amigos, 

ocorrendo essas reuniões em locais tão díspares como na rua, café, bar ou pub ou em 

locais menos habituais como “Centro Juvenil” ou “paróquia”.  

Finalmente fazemos referência à frequência de sintomatologia física e psico-

lógica dos adolescentes. È sabido que um número cada vez número cada vez maior de 

jovens adultos tem recorrido a ginásios para à prática de exercício e de actividade física 

como forma de procurar o seu bem-estar psicológico, face às novas exigências e pres-

sões colocadas pela sociedade moderna, caracterizada sobretudo por novas tecnologias, 

mas também por novas formas de pressão e stress.. A importância da actividade física no 

equilíbrio psicoafectivo dos adolescentes centra-se na defesa das relações entre corpo e 

a mente. 

O stress pode se manifestar através de sintomas físicos ou psicológicos. Os sin-

tomas físicos vão de dores de estômago, tiques nervosos, dor de cabeça, náuseas, etc. 

Já os psicológicos manifestam-se por terrores nocturnos, medo, choro excessivo, agres-

sividade, pesadelos, diminuição do rendimento escolar", e perturbações do sono. Não 

sendo imunes a todo este quadro sintomatológico, as cefaleias, dores de estômago, o 

sentir-se deprimido, as dificuldade em adormecer e o sentir-se enjoado foram os sinto-

mas mais frequentes nos adolescentes do sexo feminino e entre os estudantes do 12º 

anos, com variabilidade significativa entre grupos entre os grupos. Aliás os resultados 

deste estudo estão em consonância com os obtidos por Matos & Carvalhosa, (2001) que 

num grupo de 6903 jovens do 6º, 8º e 10º ano de todo o país, ao pretenderem verificar o 

perfil dos que apresentam sintomas físicos e psíquicos veio demonstrar uma maior fre-

quência nas raparigas de sintomas físicos (cefaleias, dores abdominais, dorsalgias e ton-

turas) e psicológicos (depressão, irritabilidade ou agressividade, nervosismo e dificuldade 

em adormecer). Entre os rapazes não é habitual a alusão a sintomas mas a sentirem-se 
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felizes. Constaram também que a partir dos 15 anos os jovens apresentavam mais sin-

tomas físicos e psicológicos e 80.7%,apresentavam sintomas psicológicos (sentir-se 

deprimido, irritabilidade ou mau temperamento, nervosismo e dificuldade em adormecer), 

com regularidade com uma frequência mensal a diária, nos últimos 6 meses.  

Concluíram ainda que os indivíduos que demonstraram maior tendência para sin-

tomas físicos e psicológicos e para o sentimento de infelicidade, apresentavam um perfil 

de afastamento em relação à família, à escola e aos colegas. Eram também com envolvi-

dos mais frequência com experimentação e consumo de tabaco e álcool e em lutas e 

situações de violência na escola. Por outro lado os jovens com maior dificuldade na 

comunicação com os progenitores, sobre o que as suas preocupações, apresentavam 

uma maior frequência de sintomas físicos, (Matos & Carvalhosa, 2001). 

O sexo feminino apresenta melhor estilo de vida no que respeita aos consumos de 

tabaco, álcool e droga enquanto o sexo masculino revela melhor estilo de vida no referen-

te à alimentação saudável e não saudável, na prática de desporto, na prática de activida-

de física e estilo de vida global. São os estudantes mais jovens até aos16 anos que apre-

sentam índices consentâneos com melhor estilo de vida no que se refere ao consumo de 

tabaco, álcool e droga, alimentação não saudável, prática de desporto e estilo de vida 

global e os estudantes com idade superior a 19 anos revelam menor índice na alimenta-

ção saudável.  

A Matutinidade/Vespertinidade, revela-se um tema actual no estudo do sono 

dos adolescentes, nesta óptica, um dos principais pontos de discussão relaciona-

se com as variáveis género, idade, estilo de vida e rendimento escolar. Será que as 

variáveis citadas se associam ao cronotipo? 

Um primeiro ponto de discussão relaciona-se com a influência do género no 

padrão do ciclo sono-vigília dos estudantes. Constatámos ser predominantemente do tipo 

intermédio, sendo este cronotipo o mais observado em ambos os sexos. Belém & Barba 

(2006), com base numa investigação com objectivo detectar os cronotipos dos alunos do 

ensino médio, também observaram que entre os alunos predominava o cronotipo de tipo 

intermédio. Sendo que a predominância deste tipo, é estatisticamente esperada na popu-

lação geral, os estudos revelam-se inconsistentes na relação ao género e ciclo circadia-

no. Com efeito Azevedo (1980), Duarte (1996) e Cruz (2005), tal como na presente inves-

tigação, não encontraram diferença significativa face ao género relativamente ao acordar. 

No estudo de Adan & Natale (2002), com uma amostra italiana e espanhola de 

estudantes universitários de 18 a 30 anos de idade, os homens tiveram os scores mais 

baixos, com maior proporção de vespertinos. Também no estudo brasileiro de Alam, 
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Tomas, Lima, Areas & Menna-Barreto (2008), as diferenças de género foram significati-

vamente 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, Paquet, Dumont (2006), estudaram as diferenças de género em adultos 

jovens, universitários de 17 a 35 anos, cujos resultados revelaram mais matutinidade, nas 

mulheres do que nos homens., o que contraria os estudos anteriores. 

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.  

Outro ponto de discussão refere-se à relação da idade com o cronotipo. Os estu-

dantes mais jovens foram os mais vespertinos. Dados que estão em consonância com 

Andrade et al. (1993), ao concluírem que os adolescentes durante o estudo por eles rea-

lizado avançaram nos estádios pubertários, apresentaram horários mais tardios de dormir 

do que aqueles cuja maturação pubertária não ocorreu. 

Outro aspecto, prende-se com a relação do estilo de vida com o cronotipo. Os 

resultados sugerem que os adolescentes cujo estilo de vida é desequilibrado, ao qual 

corresponde maior consumo de substâncias estimulantes, tabaco e álcool, alimentação e 

actividade desportiva apresentam maior tendência para a vespertinidade. 

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 esco-

la, (Monk et al., 2002).  
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Um quarto ponto de discussão, diz respeito ao cronotipo e rendimento esco-

lar. 

A matutinidade/vespertinidade é preditora dos métodos de estudo, das habilidades 

de leitura, da motivação para o estudo, e do rendimento global, variando em sentido 

inverso o que quer dizer que os matutinos terão melhor rendimento escolar nos aspectos 

anteriormente descritos. 

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 decréscimo no rendimento académico (Medei-

ros et al., 2001; Smith, Reilly & Midkiff, 1989) cit in Gomes, Tavares, & Azevedo (2004),  

Tal como noutras pesquisas (Medeiros et al., 2001), também no estudo de 

Gomes, Tavares, & Azevedo (2004), a uma maior matutinidade associou-se um melhor 

funcionamento académico. Em média, os estudantes vespertinos apresentaram níveis 

mais elevados de sonolência diurna e de queixas de humor, bem como níveis mais bai-

xos de funcionamento cognitivo e de vigor, do que os estudantes matutinos. 

Para explicar os resultados obtidos, os autores apontam o facto de os 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 cit in Gomes, et al., 2004),). Em apoio a esta suposição, de referir um estudo que 

analisou o rendimento académico numa universidade canadiana onde os estudantes 

tinham oportunidade de escolher horários de manhã, à tarde ou à noite (Skinner, 1985). 

Os que frequentavam aulas de manhã mostravam classificações médias significativamen-

te inferiores às dos estudantes dos horários da tarde e da noite. Indicando os resultados 

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 possibilidade de escolher livremente os seus horários de aulas e exames, poderão 

mostrar funcionamento académico equivalente ao de estudantes matutinos, (Gomes, et 

al, 2004). Similarmente, Belém & Barba (2006), constataram que o cronotipo influenciava 

o rendimento, e consequentemente, a aprendizagem dos alunos do ensino médio. Os 

alunos do período matutino, com cronotipo intermédio alcançaram melhor rendimento, 

por possuírem maior flexibilidade de alocação do horário sono/vigília e poderem realizar 

as suas tarefas em qualquer período do dia. Os alunos do período nocturno com cronoti-

po vespertino alcançaram melhor desempenho por possuírem o hábito de dormir e acor-

dar tarde, alcançando o máximo rendimento à noite.  
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Outro ponto de discussão prende-se com as implicações da sonolência diurna 

excessiva no quotidiano dos adolescentes. Daí questionarmo-nos sobre a presença da 

mesma no grupo em estudo. 

Com a idade os adolescentes tornam-se mais vespertinos, o que aumenta a sono-

lência diurna (Carskadon et al., 1993; Andrade et al., 1993) e prejudica seu desempenho 

escolar, devido aos horários escolares. 

Também nós constatámos que a sonolência diurna excessiva afecta a maioria dos 

adolescentes, observando-se serem os mais velhos, e a frequentarem o 11º ano, os que 

apresentam maior sonolência diurna. 

Este estudo é concordante com os de Giannott et al. (2002) e Millman (2005), nos 

quais foi encontrada uma elevada ocorrência de sonolência diurna excessiva na adoles-

cência, principalmente em período de aulas. Do mesmo modo, suportam os dados divul-

gados pela Fundação Nacional do Sono - EUA (2006) ao identificar que 59% dos adoles-

centes se sentem excessivamente sonolentos durante o dia e mais de um quarto (28%) 

dizem que se sentem demasiadamente cansados para se exercitar.  

Na presente pesquisa encontramos também associações entre os problemas de 

sono e os estilos de vida: consumo de tabaco, álcool, droga, alimentação não saudável, 

actividade física e estilo de vida global, que se revelaram explicativos da ocorrência da 

sonolência diurna excessiva. Um estudo de Antunes et al., (2008), identificou apenas a 

influencia da ingestão do álcool e do consumo de tabaco na sonolência diurna tendo con-

cluído que 63,9% dos estudantes que ingeriam álcool e 80% daqueles que consumiam 

tabaco apresentavam sonolência diurna excessiva.  

São encontrados estudos que relatam que a sonolência diurna provoca alterações 

substanciais no desempenho físico e cognitivo. As tarefas cognitivas mais complexas e 

aquelas que necessitam de uma componente substancial de vigilância sofrem uma redu-

ção da eficiência do processamento cognitivo devido à privação de sono (Antunes et al., 

2008). Outros relacionam a privação do sono com problemas de comportamento como 

por exemplo problemas de conduta, de agressividade, violência na escola, irmãos, pro-

fessores, etc. e outros ainda referem-se aos vários níveis de sonolência que afectam de 

forma diferente o desempenho. (Briones et al., 1996) afirma que uma leve sonolência é 

suspeita de produzir uma pequena ruptura das funções sociais ocupacionais, a moderada 

é associada com episódios de sono que ocorrem durante as actividades que requerem 

moderado grau de atenção e pode causar evidente interrupção nas funções sociais e 

ocupacionais e a severa sonolência é causada devido à provação de sono decorrente 
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das exigências de trabalho, podendo prejudicar funções importantes e causando eleva-

dos deficits neurofisiológicos como disfunções cognitivas, depressão e irritabilidade.  

Apesar das consequências da privação do sono sobre a sonolência diurna, terem 

sido bastante investigados poucos são os estudos que mostram as consequências sobre 

o desempenho escolar. Essa dificuldade deve-se ao facto de existir muitas variáveis que 

podem influenciar o desempenho escolar e que dificultam a análise de dados, principal-

mente quando os estudos são realizados em pequenas populações. No nosso estudo 

pelas razões já apontadas no decurso da metodologia não estudámos essas relações 

mas que julgamos de toda a conveniência efectuar em estudos posteriores. 

Um último ponto de discussão, relaciona-se com a percepção de Fadiga crónica 

manifestada pelos adolescentes. 

Como refere Espinhosa et al. (2002), a má qualidade de sono aparece associado 

à fadiga com diminuição das capacidades cognitivas e motoras durante o dia e a uma 

maior incidência de acidentes de viação e laborais. Na globalidade os nossos adolescen-

tes percepcionam o seu estado físico como de fadiga, afectando maioritariamente as 

raparigas e os de idades compreendidas entre os 17 e os 18 anos. Detectamos ainda que 

o índice de fadiga diminuiu quando se verificaram menores índices de consumo de taba-

co, alimentação não saudável, melhor alimentação saudável, actividade desportiva e físi-

ca estilo de vida global, sonolência diurna, e maior matutinidade produzem menor per-

cepção de fadiga crónica. 

Também um estudo realizado por Fischer et al. (2002) constatou que a duração 

de sono era menor nos adolescentes brasileiros trabalhadores do sexo masculino, que 

ingeriam bebidas alcoólicas, frequentavam o ensino médio, estavam submetidos a maio-

res esforços físicos e sentiam sono no trabalho e nas aulas. Como diz Sena (2006) a 

maioria das pessoas que com regularidade não conseguem ter um sono reparador, sen-

tem fadiga intelectual física e menor rendimento laboral e o cansaço acaba por repercutir-

se a nível das funções cognitivas, como memória e raciocínio. Roberts et al. (2002), rela-

ta que em 17% dos adolescentes, o sono não era restaurador, 6% tinha dificuldade em 

iniciar o sono, 5% manifestavam sonolência diurna e 7% fadiga. Estes dados fornecem 

uma perspectiva de que os distúrbios do sono ocorridos na adolescência podem acarretar 

consequências adversas, carecendo de atenção para identificar as causas e implementar 

estratégias de intervenção dirigidas a adolescentes, educadores e políticas educacionais. 

Em síntese, pensamos que os resultados obtidos constituem um contributo para a 

compreensão dos factores que influenciam o rendimento escolar. Os resultados do pre-

sente estudo demonstram a influência das várias variáveis sociodemográficas (idade e 
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género), estilos de vida, equilíbrio psicoafectivo, cronotipo e qualidade do sono no rendi-

mento escolar segundo a percepção dos próprios. Deste modo, manter os membros fami-

liares envolvidos no cuidado com a higiene do sono e aprendizagem, através da presta-

ção de apoio afectivo, informacional e instrumental, é essencial para uma qualidade do 

sono mais satisfatória, bem como para maior sucesso académico. Adicionalmente, os 

profissionais de saúde, devem considerar formas de supervisionar o funcionamento men-

tal e qualidade do sono dos adolescentes, designadamente através de implementação de 

programas de promoção de saúde. 

Por último, importa reconhecer que dada a escassez de estudos relacionados 

directamente com a relação das variáveis supracitadas, estes resultados poderão contri-

buir para produzir conhecimento sobre a temática “Privação do sono, rendimento escolar 

e equilíbrio psico-afectivo nos adolescentes”. 
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5 - CONCLUSÕES 

Diante dos padrões dos ciclos actividade/repouso e vigília/sono observados, é 

importante salientar que a privação do sono manifestada pelos adolescentes, ou seja, 

a menor duração de sono e de repouso por eles relatados, se relacionam com horários 

mais tardios de início de sono e de repouso nesta etapa do desenvolvimento, por 

decorrência da fase de desenvolvimento físico do adolescente e de uma má higiene do 

sono. 

Os resultados apontam para a interacção entre factores biológicos (idade e 

género) e sociais (estilos de vida), que produz um padrão de restrição - extensão do 

sono na adolescência.  

Desta forma, podemos inferir que as tensões entre tendências biológicas e fac-

tores sociais acontecem de diferentes maneiras, dependendo do contexto biossocio-

cultural, e são resolvidas, no que tange aos hábitos de sono, também de maneiras 

distintas. Ressaltamos por isso que o atraso da fase de ritmos circadianos durante a 

adolescência é decorrente de um somatório de factores biológicos e ambientais – sen-

do os primeiros favorecidos ou não pelos últimos. 

O presente estudo procurou avaliar a qualidade do sono e o rendimento escolar 

dos estudantes do secundário, segundo a percepção dos próprios e identificar a pre-

sença de algumas variáveis que os pudessem influenciar. 

Com o objectivo de melhor compreender os factores que influenciam a qualida-

de do sono e o rendimento escolar, no presente estudo investigámos os estilos de 

vida, o funcionamento mental, o cronotipo, a fadiga crónica, hábitos de sono, bem 

como algumas variáveis sociodemográficas e académicas, pois acredita-se que inte-

ragem com os mesmos. 

Procurou-se, assim, responder às perguntas de partida:  

• Em que medida os estilos de vida os hábitos de sono o cronotipo, a fadiga cró-

nica e o funcionamento mental, têm repercussões na qualidade de sono e no ren-

dimento escolar dos adolescentes? 

••  Que influência é atribuída aos estilos de vida, ao cronotipo, e ao funcionamento 

mental no rendimento escolar quando mediada pela qualidade do sono?  
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••  Que outros factores poderão também influenciar a qualidade do sono e o ren-

dimento escolar? A idade do adolescente? O género? O estabelecimento de ensi-

no que frequentam? O ano de escolaridade dos adolescentes?”  

Para responder a estas questões, propôs-se um modelo explicativo e formularam-

se as hipóteses em que se previa que:  

 

• as variáveis independentes estilos de vida, cronotipo, funcionamento mental e 

qualidade de sono e a variável dependente “rendimento escolar” nas suas 

várias dimensões; 

 

• as variáveis estilos de vida, cronotipo e funcionamento mental têm efeito signi-

ficativo na predição da qualidade de sono; 

 

• a variável qualidade de sono é uma variável mediadora na relação entre as 

variáveis independentes a variável dependente 

 

As mesmas viriam a ser parcialmente aceites, como oportunamente descreve-

mos na segunda parte, do ponto 3 do capítulo 5.  

 

Como reflexões sobre os resultados encontrados, ressaltamos que neste estu-

do, descrevemos entre outros o padrão do ciclo vigília-sono dos adolescentes com 

diferentes cronotipos e estilos de vida, em situações de “imposição” de horários sociais 

de tempo de aulas. A partir dos nossos resultados e no que se refere à primeira ques-

tão concluímos que no referente ao rendimento escolar, o estudo, leva-nos a conside-

rar ser possível que: 

• A matutinidade/vespertinidade e a eficiência do sono surgem como preditoras da 

planificação do estudo, método de estudo, habilidades de leitura, motivação para o 

estudo e rendimento escolar (global); 

• A disfunção diurna constitui-se preditora, do ambiente de estudo, da motivação 

para o estudo, da planificação do estudo, das habilidades de leitura e do rendimen-

to escolar (global); 

• A latência do sono revelou-se preditora da planificação do estudo, do método de 

estudo, das habilidades de leitura, da motivação para o estudo e do rendimento 

escolar (global); 
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• A qualidade de sono global apenas se revelou preditora do ambiente de estudo. 

• A qualidade subjectiva do sono foi preditora das habilidades de leitura e motivação 

para o estudo;  

• A perturbação do sono foi preditora da planificação do estudo, do método de estu-

do e das habilidades de leitura.  

• Quanto aos estilos de vida, inferimos que: 

• O consumo de droga revelou-se preditor do ambiente de estudo, das habilidades 

de leitura e motivação para o estudo; 

• A alimentação saudável mostrou ser preditora do ambiente de estudo e da motiva-

ção para o estudo; 

• A alimentação não saudável assumiu-se com preditora do ambiente de estudo, das 

habilidades de leitura e da motivação para o estudo; 

• O consumo de álcool foi preditora da planificação do estudo, do método de estudo, 

habilidades de leitura e do rendimento escolar global; 

• A actividade desportiva foi preditora da planificação do estudo, do método de estu-

do, das habilidades de leitura, e rendimento escolar global; 

• A actividade física foi preditora do método de estudo e rendimento escolar (global);  

• O estilo de vida global foi preditor de planificação do estudo, método de estudo, 

habilidades de leitura e rendimento escolar global; 

• Não se constituíram como preditores em nenhuma das sub-escalas o consumo de 

tabaco, o funcionamento mental, a duração do sono e o uso de medicação para 

dormir; 

 

No que diz respeito à segunda questão, observou-se que as variáveis estilos 

de vida, cronotipo e funcionamento mental interagem na predição da qualidade de 

sono potenciando-a como mediadora do rendimento escolar.  

No que concerne à última questão, constatou-se que:  

• a idade  associar-se à qualidade do sono  e  ao rendimento escolar (os mais 

jovens auferem de melhor  qualidade do sono  e melhor rendimento esco-

lar); 

• o género influenciar a qualidade do sono e o rendimento escolar (os rapazes 
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têm  melhor qualidade do sono  e  as raparigas melhor rendimento escolar); 

• a instituição de ensino influenciar a qualidade do sono e o rendimento escolar 

(os adolescentes que frequentam a escola Alves Martins, manifestam 

melhor qualidade do sono e melhor rendimento escolar); 

• o ano de escolaridade influenciar a qualidade do sono o rendimento escolar 

(maior nível de instrução repercute-se negativamente na qualidade do sono 

e no rendimento escolar); 

Para estudar esta problemática, recorreu-se a uma amostra de 2094 estudan-

tes, que permitiu definir o perfil dos mesmos da seguinte forma: 

Se quiséssemos traçar o perfil sóciodemográfico médio dos estudantes, teríamos 

um adolescente do sexo feminino, com cerca de 16 anos de idade, com residência na 

zona urbana, co-habitam com os pais, inseridos numa família com razoáveis recursos 

económicos. 

O perfil do sono dos adolescentes da nossa amostra revela-nos que em termos 

médios dormem entre 8 – 9 horas por noite, são bons dormidores, não usam medica-

ção para dormir,  com latência do sono dentro da normalidade, com boa eficiência do 

sono, sem disfunção diurna e sem perturbações do sono, predominando o cronotipo 

de tipo intermédio. 

O perfil de funcionamento mental da nossa amostra mostra-nos um adolescente 

com bom funcionamento mental e manifestando fadiga ligeira.  

No que concerne aos estilos de vida, as pontuações obtidas em cada uma das 

escalas, indicam que um grupo considerável de adolescentes, opta por um estilo de 

vida equilibrado. 

Dado que neste capítulo se procura enfatizar os aspectos mais relevantes, diremos 

que, face aos resultados obtidos e atrás referenciados, pensamos ter dado resposta às 

questões de investigação formuladas, porquanto ficámos a saber que as variáveis ida-

de, género, nível de escolaridade, instituição de ensino, estilos de vida, cronotipo, 

fadiga crónica, funcionamento mental, se associaram transversalmente com a qualida-

de do sono e o rendimento escolar dos adolescentes estudados. 

 

Que ilações se podem, então tirar, das análises estatísticas efectuadas? 

Apreciando-se em simultâneo as variáveis explicativas parece legítimo considerar 

que as variáveis supra citadas, contribuem efectivamente para a existência de um 
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sono com qualidade e de um bom rendimento escolar. 

Concluída que foi esta investigação, pensamos que os resultados do nosso estudo 

poderão servir de suporte a futuras linhas de investigação e ter implicações de índole 

preventiva ao nível educacional.  

Das variáveis estudadas pensamos que a qualidade do sono e os estilos de vida, 

serão determinantes em termos da promoção do sucesso escolar, influenciando-o de 

forma directa e indirecta.  

Face à pertinência e actualidade do tema em estudo, deverá privilegiar-se a inte-

racção afectiva com a família, bem como o regime de consultadoria com os profissio-

nais de saúde (médicos, enfermeiros e psicólogos). Esta intervenção deverá ocorrer 

de forma programada e por ocasião de situações de vida consideradas problemáticas, 

para ajudar os estudantes a lidarem com as situações de forma assertiva, oferecendo 

oportunidades para experimentarem novas estratégias de coping, que lhe permitam 

melhor funcionamento mental e equilíbrio psico-afectivo, principalmente as que impli-

cam o empowerment, e o recurso a outros e a procura activa de informação, bem 

como proporcionar a mobilização de recursos da sua rede social de apoio para lidarem 

melhor com as situações de vida indutoras de stress. 

A família pode ser considerada como um contexto privilegiado de intervenção (na 

construção de uma boa higiene do sono e promoção de um estilo de vida, entre 

outros,…), em articulação com os outros contextos, em particular a comunidade esco-

lar e o sistema de saúde onde o adolescente está inserido. 

Parece poder concluir-se que embora reconhecendo algumas limitações, os objec-

tivos do nosso estudo foram atingidos.  

Acresce salientar que para melhor compreender esta realidade, será aconselhável 

a implementação de investigações que apresentem um design longitudinal que permita 

compreender entre outros como evolui a relação entre a vivência do sono e a aprendi-

zagem ao longo do ciclo vital. 

Finalmente, é importante acentuar a necessidade de que futuras investigações 

analisem outras variáveis que, eventualmente, contribuam para a complexificação do 

modelo aqui apresentado, para que seja possível intervir mais consistentemente na 

promoção do rendimento escolar dos alunos do ensino secundário. 

Particularmente, estamos interessados em prosseguir esta linha de investigação, 

sendo nossa intenção averiguar, entre outros, a relação entre os distúrbios do sono e 
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o rendimento escolar com especial relevância em amostras de adolescentes com difi-

culdades de aprendizagem e ou portadores de distúrbios do sono. 

Como consideração final diremos que a na sequência desta investigação, após a 

implantação de um programa de higiene do sono, seria também interessante, observar 

mais detalhadamente se se verificam mudanças de rotina relacionadas com os estímu-

los nocturnos que actuam sobre os ritmos biológicos dos adolescentes. 

Transversalmente, parece-nos necessário promover junto do cidadão comum e do 

adolescente em particular, uma cultura de promoção da vida com qualidade, designa-

damente através da implementação de horários escolares biologicamente adaptados e 

recreação em prol da saúde, desconstruindo desta forma uma cultura de recreação em 

horários incompatíveis com a cronofisiologia. 
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