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“One hour of mountain climbing makes a rascal and a saint two 

almost alike creatures. Tiredness is the shortest way towards 

equality and brotherhood. And, during sleep, freedom adds 

itself to”  

Friedrich Nietzsche 
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Resumo 

 

 
O ciclo do sono tem duração 90-120 minutos, ocorrendo 4-5 vezes durante a noite, 

possuindo duas fases: sono sem movimentos rápidos dos olhos (NREM) e sono com 

movimentos rápidos dos olhos (REM). Durante a fase REM o organismo recupera os 

substratos necessários para geração de potenciais de acção e há reestruturação de todas 

as funções fisiológicas. 

Actualmente os distúrbios do sono estão entre os distúrbios clínicos com maior impacto na 

saúde da nossa sociedade, causando sérios prejuízos económicos para as suas 

populações. O sono é considerado como restaurador e o exercício está relacionado com 

diversas alterações no padrão de sono. A privação do sono é a remoção ou supressão 

parcial do sono, e esta condição pode causar diversas alterações: endócrinas, metabólicas, 

físicas, cognitivas, neuronais e modificações no padrão de sono, que em conjunto 

comprometem a saúde e a qualidade de vida do sujeito nestas condições. Já o exercício 

físico praticado regularmente promove benefícios como melhora do aparelho 

cardiovascular, respiratório, endócrino, muscular e humoral, além disso, pode melhorar a 

qualidade do sono. A privação do sono é um factor precipitante para uma deterioração de 

algumas formas de capacidade do homem, por isso deve ser mais reparador e de maior 

duração para quem se envolve numa actividade física sistematizada. O objectivo da 

presente revisão é o de discutir os diferentes aspectos da relação entre a qualidade do sono 

e a performance desportiva, evidenciando seus efeitos e reflexos no desempenho físico nos 

atletas de alta competição 

 

 

Palavras-chave: sono; performance desportiva; actividade física  
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Abstract 

 

 

The sleep cycle lasts 90-120 minutes, occurring 4-5 times a night, having two phases: sleep 

without rapid eye movement (NREM) sleep and sleep with rapid eye movement (REM). 

During REM the body recovers the substrates required for generation of action potentials 

and for restructuring of all physiological functions.  

Currently, sleep disturbances are among the clinical disorders with greater health impact in 

our society, causing serious economic damage to their populations. Sleep is considered 

restorative and exercise is related to several changes in sleep patterns. Sleep deprivation is 

the removal or partial removal of sleep, and this condition can cause various alterations in 

endocrine, metabolic, physical, cognitive and neural changes in sleep patterns, that 

compromise the health and quality of life of the subject in these conditions. Already Physical 

exercise promotes benefits such as improved cardiovascular, respiratory, endocrine, 

muscular and humoral, in addition, can improve sleep quality. Sleep deprivation is a 

precipitating factor to the deterioration of some forms of man's capacity, so it should be more 

refreshing and long lasting for those who engage in systematic physical activity. The 

purpose of this review is to discuss different aspects of the relationship between sleep 

quality and sports performance, showing their effects and consequences on physical 

performance in elite athletes. 

 

 

Keywords: sleep, sports performance, physical activity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Introdução 

 

O sono ocupa uma grande parte do dia e cerca de um terço da vida do ser humano, tendo 

sido altamente conservado ao longo da evolução pelas espécies animais, o que sugere ser 

uma função fisiológica importante (1). Nos últimos anos tem sido possível demonstrar que 

para além do repouso, o sono também tem funções importantes na manutenção do humor, 

memória e performance cognitiva. Tem ainda um papel nas funções endócrinas e sistema 

imunitário. O sono é afectado pelos estilos de vida, nível de exercício, e também por 

factores socioeconómicos e outros factores relacionados com a saúde. Os estudos sobre o 

sono iniciaram-se no século XIX, com o desenvolvimento de aparelhos electrofisiológicos 

necessários para estudar os potenciais de pequena amplitude (2). Existem ainda alterações 

primárias do sono, nas quais se incluem as dissonias, como a insónia primária, as 

perturbações do sono relacionadas com a respiração (apneia central e síndrome apneia-

hipopneia obstrutiva do sono – SAHOS) ou alterações do ritmo circadiano do sono (delayed-

sleep-phase syndrome, advanced-sleep-phase syndrome, irregular sleep-wake pattern); e 

parassonias, como os pesadelos e sonambulismo (2). Nas sociedades industrializadas a 

necessidade biológica de sono é muitas vezes confrontada com imperativos sociais, 

culturais e económicos, que implicam maior quantidade de horas em vigília. Existe, 

actualmente, a ideia de que a sociedade se encontra em privação crónica de sono, pelo que 

desde 2004, nos Estados Unidos da América, a National Sleep Foundation se tem dedicado 

à promoção do sono, como medida necessária para a manutenção de um estilo de vida 

saudável (3). 

O sono é geralmente considerado como meio para repor energias despendidas durante o 

dia, sendo, portanto restaurador. Este conhecimento generalizado da importância do sono, 

só nos últimos tempos ganhou credibilidade científica. E uma das formas para estudar a 

função do sono é através da relação do sono com o exercício físico (4). Alguns estudos 

apresentam algumas conclusões contraditórias, mas a grande maioria concordaram em 

assumir que o sono têm realmente uma importância na recuperação e a privação do mesmo 

têm uma influência negativa na performance desportiva. Infelizmente ainda há poucos 

estudos que relacionam a privação do sono e a performance desportiva, mas há muitos que 

estudam o efeito do sono na performance académica e vigília diurna, e creio que seja 

razoável que algumas conclusões tiradas destes estudos possam ser extrapoladas para a 

performance de atletas de alta competição (5)(6)(7)(8). 
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Objectivos: 

 

O objectivo da presente revisão é o de discutir os diferentes aspectos da relação entre a 

qualidade do sono e a performance desportiva, evidenciando seus efeitos e reflexos no 

desempenho físico nos atletas de alta competição. 

 

Material e métodos: 

 

O material bibliográfico utilizado para a realização deste artigo de revisão foi obtido através 

de uma pesquisa efectuada nas bases de dados electrónicas PUBMED, MEDSCAPE, em 

revistas de Medicina Desportiva, e em pesquisa livre através do motor de busca 

WWW.GOOGLE.COM. As palavras-chave utilizadas na pesquisa foram: Sleep deprivation 

and sport performance. 

 

Desenvolvimento: 

 

A relação entre o sono e a performance nos atletas de alta competição tornou-se num 

tópico de grande interesse devido ao crescimento de uma evidência científica que confirma 

a ligação do sono com os processos cognitivos e funções metabólicas (9). 

Apesar de ainda não existir uma compreensão absoluta da função do sono nos seres 

humanos, alguns factos permanecem incontestáveis: a restrição do sono está relacionada 

com uma diminuição do desempenho cognitivo; e processos metabólicos, imunológicos e 

psicológicos estão negativamente associados com a privação do sono. 

Para Granel et al. (2003) (10) é através do treino desportivo que podemos analisar e avaliar o 

estado do desporto moderno. A melhoria de marcas, a quebra de recordes, actualmente 

obtidos por diferentes atletas nas diversas modalidades, é consequência da implementação 

de sistemas e programas de treino por diversas ciências aplicadas ao desporto tais como: a 

medicina, fisiologia, psicologia, biomecânica, entre outras. Devido a esta colaboração 

multidisciplinar, os atletas têm ao seu dispor pessoal médico e técnico que os ajudam a 

atingir níveis de performance desportiva nunca antes atingidos. 

Para que esses atletas cheguem a um nível competitivo capaz de superar as expectativas, 

é necessário o desenvolvimento de competências físicas como base para o treino e 

condição física geral. O objectivo é elevar os níveis de certas competências tais como, 

resistência, velocidade, força, flexibilidade, coordenação, entre outras “skills”, com a 

finalidade de atingir um desenvolvimento físico equilibrado. Devemos considerar o corpo 

humano como um sistema multiorgânico e multissistémico que se encontram e se 

http://www.google.com/
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coordenam. Portanto o sucesso desportivo depende do desenvolvimento de funções vitais 

tais como; o sistema cardíaco, endócrino, imunológico e respiratório. 

É importante frisar que cada desporto possuí as suas idiossincrasias, cada qual exige o 

desenvolvimento de determinada característica e competência e para que o atleta atinja um 

nível razoável, é necessário que comece a sua actividade desportiva ainda em tenra idade 

(11), onde através de um planeamento adequado e com um cumprimento de todas as etapas 

de desenvolvimento físico e de treino o atleta vá crescendo e desenvolvendo a sua carreira 

aproveitando todo o seu potencial (12). 

Por isso é cada vez mais importante a sistematização e periodização dos treinos, os quais 

devem ser sempre acompanhados por avaliações das condições de saúde e do rendimento 

desportivo ao longo da época, uma vez que os atletas durante o ano estão sujeitos a 

diversas situações (13). A incidência de lesões, doenças, viagens, exposição mediática que 

fazem variar as suas respostas fisiológicas e psicológicas durante os treinos e competições, 

influenciam os resultados desportivos.  

Segundo O’toole M (2005) (14), o sono foi identificado por atletas de elite, treinadores e 

profissionais da área da saúde desportiva, como um aspecto importante para a recuperação 

e de importância decisiva no que respeita a performance competitiva. 

Existe um grande interesse em discutir qual a quantidade de sono necessária para 

executarmos as nossas tarefas diárias no máximo das nossas potencialidades. Van Dongen 

et al (2003) (6) mostraram uma relação dose resposta entre horas de privação do sono e o 

declínio das nossas funções cognitivas. Apesar das condições desta experiência serem as 

mesmas para todos os sujeitos, existiram diferenças significativas nas respostas ao efeito 

negativo da restrição do sono. Por outras palavras, sujeitos diferentes, respondem de 

formas diferentes á mesma quantidade de privação do sono. Walker et al (2003)(15) 

demonstraram a relação entre o sono e a consolidação da memória e a melhoria da 

performance académica, concluindo que existe uma relação causal entre o sono, memória e 

performance. Estes resultados apoiam a ideia da importância de uma quantidade adequada 

de sono para que os atletas assegurem uma óptima performance desportiva, principalmente 

quando executam tarefas cognitivas. 

Vgontzas et al.(2004)
(16)

 afirmaram que a restrição do sono tem um efeito negativo nas 

funções neuroendócrinas e imunológicas. Alguns processos metabólicos e imunológicos 

ocorrem durante determinadas fases do sono, portanto, existe uma relação entre a 

recuperação fisiológica durante o sono e a capacidade para o atleta treinar no seu nível 

máximo e com óptimos resultados. A síndrome de “sobre-treino”(17) ou fadiga crónica é um 

fenómeno comum que afecta os atletas de alta competição de uma forma negativa, 

relaciona-se com factores imunológicos, neuroendócrinos e musculoesqueléticos. Por isso, 

determinar a quantidade de sono que um atleta necessita ou perceber se um atleta está 
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com défice de sono, é de vital importância e afecta a performance desportiva e deixa o 

atleta susceptível a uma fadiga crónica (18). 

Já existem alguns estudos na literatura sobre o efeito do exercício sobre o sono. Destes 

estudos é difícil chegar a uma conclusão definitiva sobre as alterações que ocorrem no sono 

depois do exercício, ou na performance física após uma noite “mal dormida”, uma vez que 

estas experiências tiveram uma série de variáveis e que foram diferentes nos vários 

estudos. Estas diferenças incluíram a intensidade e duração do exercício, o intervalo entre o 

fim do exercício e o inicio do sono, forma física dos sujeitos, percentagem de massa gorda, 

e o intervalo de idades. Há razões suficientes para acreditar que estes factores têm 

influência no efeito do exercício sobre o sono e vice-versa.  

Foram realizados vários estudos com diferentes cargas de trabalho, uns incluem trabalho 

isométrico (80 minutos a 40% do nível máximo) no estudo de Browman (1980) (19) e uma 

corrida de 92 km num estudo de Shapiro (1978) (20). Naturalmente é de esperar que estes 

dois tipos de exercícios, provoquem diferentes efeitos no padrão de sono, no entanto as 

alterações provocadas por ambos os exercícios vão na mesma direcção, ou seja, as 

alterações são as mesmas apenas variando a intensidade.  

O sono não é um estado que ocorre de uma forma passiva, é um estado que é activamente 

gerado por regiões específicas do cérebro. Todas as funções do cérebro e do organismo 

em geral estão influenciadas pela alternância entre a vigília e o sono, sendo que este último, 

ajuda a restaurar as condições que existiam no princípio da vigília precedente. O objectivo 

final do sono não é promover um período de repouso, no sono, aumentam de forma notável, 

a frequência de descargas das células do sistema nervoso, maiores do que as observadas 

em vigília. No decorrer de uma noite de sono, os sistemas e funções fisiológicas sofrem 

alterações. A cada momento do sono (REM e NREM) as respostas do organismo serão 

diferentes (21) 

 

Funções Cardiovasculares 

A pressão arterial diminui durante o sono chegando a um mínimo no sono NREM. Durante o 

sono profundo a pressão arterial sofre variações de até 40 mmHg, sendo que, quando o 

indivíduo acorda o valor da pressão volta aos níveis normais. A frequência cardíaca também 

diminui nesta fase de sono. 

Funções Endócrinas 

A relação hipotálamo-hipófise é responsável pela união entre processos endócrinos e o 

sono, uma vez que a secreção de muitas hormonas obedece ao ciclo sono-vigília e pode 
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ocorrer em momentos específicos do sono. As hormonas secretadas em momentos 

específicos do sono são:  

A hormona de crescimento (GH); é secretada principalmente no estágio 4 do sono NREM. 

Exercícios físicos podem estimular a secreção de GH diminuída por problemas neste 

período. A renina está associada ao ciclo REM e NREM. A prolactina é secretada em 

grande quantidade tanto no sono nocturno como no sono diurno. A TSH atinge seu pico no 

início do sono enquanto a LH diminui a sua secreção durante o sono REM. As hormonas 

que não são influenciadas pelo sono: Testosterona, ACTH, cortisol. 

Mudanças Respiratórias 

O ritmo respiratório varia durante o sono NREM entre hipo e hiper ventilação do 

adormecimento ao estágio 2. Nos estágios 3 e 4 a ventilação é regular. Durante o sono 

REM a respiração torna-se mais rápida e irregular gerando os surtos apnéicos e 

hipoventilação. A apnéia nos recém-nascidos pode causar a morte súbita do lactente. 

Funções Sexuais 

Durante o sono ocorrem erecções tanto na mulher (clitoriana) como no homem (peniana) e 

para este a ausência ou presença de erecção pode ser indício de impotência orgânica e 

psicogênica. Estes fenómenos são observados durante o sono REM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura Corporal 

No sono NREM estão presentes regulações automáticas da temperatura, no sono REM 

tanto o sistema hipotalâmico quanto o cortical estão inactivados e isto faz com que a 

temperatura corporal nos últimos estágios do sono seja baixa. 
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Fases do Sono 

O sono é dividido em duas categorias: sono REM ("Rapid Eye Movements") e sono 

não REM ("Non-Rapid Eye Movements") e este é classificado em 4 fases. 

Durante o período de sono, normalmente ocorrem de 4 a 6 ciclos bifásicos com 

duração de 90 a 100 minutos cada, sendo cada um dos ciclos composto pelas fases 

de NREM, com duração de 45 a 85 minutos, e pela fase de sono REM, que dura de 5 

a 45 minutos. São três os parâmetros fisiológicos básicos utilizados para definir os 

estágios do sono: o eletrencefalograma (EEG), o eletroculograma (EOG) e o 

electromiograma (EMG).  

 

 

Vigília ou estágio 0 

O registo eletrencefalográfico caracteriza-se por ondas rápidas, de baixa amplitude que 

indicam alto grau de actividade dos neurónios corticais. Também fazem parte desse 

estágio, movimentos oculares aleatórios e um acentuado tónus muscular. Após 5 a 15 

minutos no leito, o indivíduo alcança o primeiro estágio do sono. O período de tempo entre o 

acto de deitar-se e o de adormecer denomina-se latência de sono. 

Estágio 1 

É a transição entre o estado de vigília e o sono, quando a melatonina é libertada, 

Corresponde a 2-5% do tempo total deste. O traçado do eletromiograma apresenta redução 

do tónus muscular. 

Estágio 2 

Corresponde a 45-55% do sono total. Ocorre a sincronização da actividade eléctrica 

cerebral, que reflecte a redução do grau de actividade dos neurónios corticais. Com isto, 

diminuem os ritmos cardíacos e respiratórios, (sono leve) relaxam-se os músculos e cai a 

temperatura corporal. 

 

 

 

Estágio 3 

Comummente observa-se combinado com o estágio 4. Os movimentos oculares são raros e 

o tónus muscular diminui progressivamente. Corresponde a 3-8% do sono total. 
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Estágio 4 

Corresponde a 10-15% do sono total. As ondas delta correspondem a mais de 50% da fase, 

podendo até domina-la completamente. Ocorre pico de libertação do GH (hormona do 

crescimento) e da leptina; o cortisol começa (sono profundo) a ser libertado até atingir seu 

pico, no início da manhã. 

Tal como a maior parte dos parâmetros fisiológicos, as componentes do sono, seguem uma 

distribuição normal, que é dependente da idade e, embora num grau menor, também 

dependente do sexo.  

Outros aspectos do sono que também são considerados quando estudamos o “sono” são: o  

período de latência, que como já referido, ocorre entre o tempo em que se “apagam as 

luzes” e o estágio 2; a duração do sono (quantidade total do sono) e a percentagem de 

movimento durante o sono. Hayashi et al. (2005) (22) sugeriram que o sono de ondas lentas 

(estagio 3 e 4) é o componente mais importante da função restauradora do sono. Algumas 

experiências mostraram que a quantidade de sono de ondas lentas depende da duração do 

estado de vigília (23). 

Se considerarmos a actividade metabólica, alguns factores que fazem aumentar a 

actividade metabólica, aumentam consequentemente a quantidade de sono de ondas 

lentas. E reciprocamente, diminuição da duração dos estágios 3 e 4 do sono, acarretam 

uma diminuição do metabolismo. 

Com base nestas observações e prevendo que os estágios 3 e 4 do sono, formam a 

componente mais importante para o processo de recuperação e preparação para as 

actividades diárias, seria de esperar que o sono de ondas lentas aumentaria depois do 

exercício físico. Isto implicaria que com a mesma quantidade de sono, seria de esperar uma 

alteração da proporção entre as diferentes componentes do sono, sendo assim, verificar-se-

ia um aumento dos estágios 3 e 4 e uma diminuição dos estágios 1 e 2. 

Existem várias correlações metabólicas durante o sono de ondas lentas, sendo a mais 

notável a sincronia da libertação da hormona de crescimento [24] e o baixo consumo de 

oxigénio durante esse mesmo período [25]. Em alguns estudos com animais, a amplitude do 

EEG era maior em situações em que o sono de ondas lentas era esperado ser “intenso” 

(Achermann 2001) {26]. P. Meerlo et al. (1997) [27] consideraram alguns aspectos como 

“intensidade de sono” em ratos, e  verificou um aumento da intensidade do sono quando 

colocou a cobaia juntamente com um macho mais agressivo na mesma jaula durante o 
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período de vigília, verificando que o stress a que a cobaia foi sujeita potencia a intensidade 

do sono. Se há uma componente “ intensidade” em relação aos estágios 3 e 4, então é 

possível que uma proporção do sono de ondas lentas e a duração absoluta dessa mesma 

fase do sono, se mantenham constantes, e tendo no entanto o sono um valor restaurativo 

variável. A hormona de crescimento (uma hormona anabólica e ao mesmo tempo com 

potencial restaurador) pode ser um componente do factor intensidade do sono de ondas 

lentas. Vários estudos[28],[29] confirmam a ideia de que o exercício físico faz aumentar a 

libertação da hormona de crescimento durante o sono Uma observação efectuada por K. 

Spiegel (2000) [28], em que a hormona de crescimento libertada durante o sono é mais 

elevada após o exercício, aumenta a crença nesta ideia. Num outro estudo, Zir et al[30] 

(1971), mostrou nenhum aumento significativo no sono de ondas lentas e nenhum aumento 

significativo na libertação da hormona de crescimento após exercício leve a moderado. Mas 

encontraram um aumento do sono de ondas lentas em quatro dos dez sujeitos, e em dois 

sujeitos um aumento da hormona de crescimento. Portanto, é sugestivo que diferentes 

sujeitos possam reagir de formas diferentes. Alguns podem aumentar a quantidade e 

proporção de sono de ondas lentas e outros, um aumento da intensidade.  

Portanto verifico que uma série de variações do padrão do sono podem ocorrer após o 

exercício, que pode ser concordante com a ideia de que o sono é restaurador. 

Estas variações incluem: o aumento da duração do sono; diminuição do período de latência; 

diminuição dos movimentos durante o sono; aumento da fase de ondas lentas; e a 

diminuição do sono REM e um atraso em relação ao aparecimento do sono REM. O estágio 

2 pode aumentar juntamente com o aumento absoluto do sono e uma diminuição da 

intensidade do período restaurador, no entanto se há um aumento marcado na fase do sono 

correspondente a ondas lentas, então é de esperar uma diminuição do estágio 2. Não foi 

possível encontrar as mesmas variações do padrão de sono em todos os estudos, mas é 

perfeitamente razoável afirmar que o sono tem um potencial restaurador. 

O défice de sono provoca alterações no desempenho físico e cognitivo com prejuízo para os 

atletas. Os desafios que envolvem um maior componente de cálculo e que exijam uma 

maior vigilância, são particularmente afectados devido á privação do sono [31]. No entanto 

não nos podemos esquecer de variáveis que podem interferir na nossa interpretação, em 

particular o género e a idade [32]. 

No que respeita á interferência da privação do sono no trabalho aeróbio, muitos indicadores 

fisiológicos e de desempenho são considerados. Num estudo realizado por Bond et al 

(1986) [33], poucas diferenças encontraram, nas medidas de ventilação (Vo2 e Vco2), entre 
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sujeitos privados de sono por 42 horas e o grupo de controlo. Ele sugeriu que um exercício 

físico que exija 75% do Vo2 máx., deve ser precedido de uma boa noite de sono. A partir 

desse trabalho houve um consenso entre os pesquisadores de que a privação de sono seria 

capaz de provocar um pequeno efeito ou até mesmo nenhum, no desempenho aeróbio. No 

entanto é importante ressaltar que apesar do pouco efeito da privação do sono na 

performance aeróbia, há um aumento da percepção do esforço. A percepção de esforço é 

um estado psicológico em que os sujeitos descrevem uma maior resistência ao exercício, 

com as mesmas exigências fisiológicas, após privação do sono [32]. 

Existem várias situações em que o sono é alterado antes do exercício ou da performance 

atlética: “jet lag”, a própria excitação do atleta que o faz despertar de madrugada, o tipo de 

exercício e a hora de inicio (ex: maratona) que o faz levantar muito cedo. Todos estes 

factores podem alterar o sono e consequentemente a performance(34). 

Em todo o processo de sincronização ou ressincronização ao fuso horário, estudos 

demonstram que, o adiantamento do relógio biológico é mais eficiente e menos traumático, 

pois o nosso organismo prepara-se de forma mais rápida em tal procedimento. Já o 

processo inverso é mais traumático uma vez que, “voltar no tempo” altera o nosso ritmo 

circadiano. O nosso organismo está mais preparado para um ciclo de 28 horas, por isso é 

mais difícil de compensar uma viagem contrária ao nosso relógio biológico(35). 

Outro processo importante de se observar, está relacionado com um dos grandes 

marcadores biológicos que possuímos, que é a temperatura corporal. É essa adaptação (da 

temperatura ao novo ciclo claro-escuro) que faz com que o nosso organismo sofra o efeito 

de jet-lag. É devastador para 75% da população que sofre deste efeito, uma vez que, para 

estes que cruzam fusos horários de forma rápida, ficam totalmente alerta na fase escura e 

sonolentos no ciclo claro do dia. Esta situação provoca efeitos deletérios em termos sociais, 

físicos e cognitivos durante esta fase de sincronização.(36)  

Para Mello et al (2002)(37), esta preocupação em relação á adaptação ao fuso horário, teve 

particular relevância nos jogos paraolimpicos de Sidney em 2000. Para Mello (2002), não só 

a adaptação e adequação ao fuso horário para os dias de competição constituía problema. 

A atenção estava voltada também para os treinos pré competitivos, uma vez que caso essa 

adaptação não ocorresse da melhor forma, todo o período de treino pré-competição estaria 

comprometido, e correriam o risco de os atletas diminuírem e ou reduzirem mais do que 

necessário a relação entre a intensidade e o volume de treino e consequentemente 

chegariam á competição com um défice de treino que poderia levar a um prejuízo em 

termos de resultados. Esta atenção teve uma boa aceitação por parte de todo o grupo de 
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trabalho e poderá ter contribuído para a melhor classificação de sempre para o Brasil nas 

para-olimpíadas. 

Este exemplo corrobora a ideia de que é de fundamental importância a continuidade deste 

género de avaliações, inclusive para competições que não exige uma grande alteração e 

adaptação ao fuso horário, não só com o objectivo de melhorar a qualidade, padrão e 

eficiência do sono, como também garantir um bom processo de recuperação e melhoria das 

capacidades físicas e cognitivas restauradas durante o sono e que são estimuladas durante 

o treino físico, técnico e táctico. 

 

Muitos desportos requerem que os atletas executem exercícios de alta intensidade com um 

período curto de recuperação entre as diferentes provas ou treino. Portanto, todos os 

factores que condicionem uma boa recuperação podem ter uma repercussão no exercício 

subsequente. Devido a uma série de circunstâncias, tais como, viagem pós competição, ou 

outros agentes “stressores” (i.e. família, álcool, antecipação da competição), a privação do 

sono é uma consequência comum encontrada pelos atletas. J.Edge et al (2010)(38), estudou 

em atletas da Nova Zelândia, uma vez que têm necessariamente que viajar longas 

distâncias para competições internacionais, as consequências da privação do sono na 

recuperação muscular e consequentemente na performance desportiva. O objectivo deste 

estudo era comparar os efeitos da privação do sono com o padrão habitual, na recuperação 

muscular e na performance desportiva. J.Edge (2010), comparou dois grupos de trabalho e 

mostrou que a privação do sono tem um efeito negativo quer na recuperação da força 

muscular quer na velocidade de execução de determinados exercícios. Mostrou também 

que a privação do sono condiciona um efeito negativo na intensidade de execução de 

alguns exercícios. Estas diferenças na performance não foram explicadas pelas diferenças 

no lactato sérico, CK, frequência cardíaca ou temperatura corporal, uma vez que eram 

semelhantes em ambos os grupos. No entanto, a privação do sono atrasa a reposição de 

glicogénio no músculo esquelético e pode ser o responsável pelo declínio na performance 

no dia seguinte. Ou seja, de acordo com os achados, a redução do glicogénio muscular e a 

tensão psicológica antes do exercício pode resultar numa diminuição do recrutamento 

voluntário do músculo e ser responsável pela diminuição da performance denotada após 

privação do sono. Por isso J.Edge afirma que estratégias pré competitivas devem ser 

pensadas para que os atletas tenham “acesso” a um sono adequado.  

 Um outro estudo realizado por Cheri Mah (2008) (39), foi conduzido em 6 voluntários 

saudáveis, praticantes de basquetebol, da Universidade de Stanford, que mantiveram o seu 

padrão habitual de sono-vigília durante um período de seis semanas, seguido de um 
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período que dormiam o mais possível. Para observar os resultados os atletas foram 

avaliados quanto ao tempo de sprint e á percentagem de bolas encestadas. 

Foram observadas melhorias significativas em ambos os testes. Juntamente com os testes 

físicos, os atletas demonstraram também uma maior disponibilidade energética tal como 

uma sensação de bem-estar, bem como uma diminuição da sensação de fadiga. 

Embora já existam alguns estudos sobre a relação da privação do sono e a performance 

desportiva, poucos são os que relacionaram com o sono extra. Este estudo centrou-se 

nesta última relação, e mostrou que o sono extra condiciona uma melhoria nos indicadores 

de performance atlética e disposição psicológica. 

Outros estudos descobriram que a privação do sono pode diminuir o metabolismo da 

glicose em cerca de 30 a 40%. Eve Van Cauter et al (2007) (40), estudaram o efeito de três 

diferentes tempos de sono em onze indivíduos do sexo masculino, com idades 

compreendidas entre os 18 e os 27 anos. Nas primeiras três noites os indivíduos dormiam 8 

horas, nas seis noites seguintes dormiam 4 horas e nas últimas sete noites dormiam 12 

horas. Os resultados demonstraram que no período em que dormiam apenas 4 horas por 

noite, a glicose foi metabolizada com menos eficiência, e o cortisol apresentava-se com 

níveis mais elevados, o que estava relacionado com problemas de memória, resistência á 

insulina e á recuperação em atletas. Van Cauter (2007) afirmou que após algumas noites de 

privação de sono, alguns jovens apresentaram níveis de glicose que já não eram normais 

para a idade e apresentaram uma deterioração das funções gerais do organismo. Esta 

redução da capacidade para metabolizar a glicose aproxima-se da capacidade apresentada 

pelos idosos. 

Este estudo é importante na medida em que ajuda a perceber no que é que a privação 

afecta negativamente a fisiologia que por sua vez é de importância vital para a performance 

atlética. 

A relação entre a ansiedade e a performance desportiva foi amplamente estudada(41)(42)(43)(44) 

e quase todos os estudos concordaram em afirmar que existe uma correlação negativa. 

Hume et al (1993) demonstraram uma significativa correlação negativa entre a performance 

atlética e os níveis de ansiedade em 106 atletas de ginástica. Um factor que é capaz de 

exacerbar este binómio, ansiedade-performance desportiva, e até agora pouco estudada na 

literatura, é a privação do sono. Estudos prévios associam o estado ansioso e a privação do 

sono (45)(46). A privação do sono está associada a um aumento do estado de ansiedade o 

que por sua vez altera a performance desportiva. Pedlar et al. (2007)(47) demonstraram que, 

é possível diminuir o tempo de sono até um nível muito baixo (44 dias) e mesmo assim 

manter um bom nível de trabalho físico; no entanto este padrão deverá ter efeitos deletérios 

sobre o humor. Portanto será necessária uma contínua investigação nesta área da privação 
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do sono para esclarecer um pouco mais sobre a relação da ansiedade e a performance 

desportiva.  

Selma Arzu Vardar et al. (2007)(48) lançaram a hipótese de que a privação do sono nocturno 

antes de um acontecimento desportivo é uma variável efectiva que determina um aumento 

dos níveis de ansiedade e como tal leva a uma performance desportiva abaixo das 

expectativas. Vardar estudou o efeito da privação do sono em trinta estudantes de 

educação física, na performance desportiva. Primeiro avaliando-os após uma noite normal 

de sono, depois após 30 horas sem dormir, por fim, testou-os após uma privação parcial do 

sono. Neste estudo chegou-se á conclusão que a privação do sono induz um estado 

considerável de ansiedade apenas após um período de 30 horas sem dormir e obteve-se, 

com isso, piores níveis de performance desportiva. 

 

Conclusão: 

 

Todos os seres humanos estão programados para dormir. O sono é tão essencial como 

respirar, comer e beber. As exigências actuais do desporto fazem com que um bom sono, 

recuperador e restaurador, seja ainda mais importante. Nenhum desportista consegue 

atingir todo o seu potencial se não dormir, treinar ou realizar outras tarefas da vida de um 

atleta, de uma forma vigorosa. Os efeitos físicos da privação do sono têm sido alvo de 

várias pesquisas científicas, particularmente em profissões onde se trabalha por turnos, tais 

como médicos, enfermeiros e outros profissionais da área da saúde, que trabalham num 

ambiente onde um erro pode ter consequências catastróficas 

Através desta revisão conclui-se que a privação do sono influencia negativamente a 

performance de um atleta de alta competição em vários níveis. 

Os efeitos fisiológicos da privação do sono na performance atlética, são profundos. Eles 

incluem diminuição da capacidade motora, o que aumenta substancialmente a 

probabilidade de lesões. O tempo de reacção está diminuído o que pode atrasar um atleta 

por exemplo, numa prova de 100 metros onde a reacção ao tiro de partida é muito 

importante para o resultado final. Os níveis de glicose estão alterados no atleta que sofre de 

privação de sono, o que influência negativamente a performance, principalmente em provas 

de endurance onde é necessário que as reservas energéticas estejam restabelecidas. 

Em termos psicológicos, os efeitos da falta de sono podem ser profundos. Alterações no 

sentido de humor, a sensação de cansaço, a ansiedade, são o resultado muitas vezes de 

uma noite mal dormida e altera por completo a pré-disposição para a competição, com 

resultados muitas vezes aquém do esperado.  

Um outro efeito da privação do sono, embora de uma forma indirecta, são as lesões por 

“overuse”, que normalmente ocorrem devido a um volume de carga de treino excessivo, por 
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um período de tempo, mas, quando um atleta está com défice de sono a tolerância ao 

exercício diminui e estas lesões podem ocorrer com uma carga de treino bastante menor. 

Portanto quando a privação do sono afecta a performance desportiva de um atleta, a 

solução não é apenas um ou dois dias de sono, embora já seja um bom princípio. O atleta 

ou o grupo que trabalha com o atleta, devem incluir no seu programa de treino o sono, 

como qualquer outro componente da preparação física. Com os devidos cuidados, a 

privação do sono pode ser tratada em apenas algumas semanas. 

 

Para futuro, serão necessários mais estudos, mas com amostras maiores. Quase todos os 

estudos apresentaram amostras muito pequenas o que levantam várias questões e 

renitências em relação á validade das evidências. Finalmente, com esta revisão bibliográfica 

conclui-se que o sono tem um potencial reparador e restaurador das capacidades do atleta, 

e por isso tem uma grande influência na performance na alta competição. 
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