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Deitarmo-nos na cama no fim de um longo dia é sempre algo pelo qual ansiamos. No
entanto, para muitos de nós, o sono (ou a falta de sono) pode ser causador de stress
e ansiedade. E se eu não conseguir dormir? Como será o meu dia de amanhã se não
conseguir descansar 8 horas? Será que posso compensar com sestas? As crenças
geradas em torno do sono não favorecem algumas situações. Neste sentido,
pretendemos esclarecer alguns mitos comuns sobre o sono, ajudar a separar a
realidade da ficção e, também, aliviar algumas preocupações em torno de questões
relacionadas com o sono. 
 
O sono é uma necessidade humana básica e é essencial para uma boa saúde, boa
qualidade de vida e um bom desempenho durante o dia   . Quando falamos de sono,
devemos ter sempre em consideração as suas duas principais componentes: a
duração e a qualidade. Alterações em qualquer uma destas componentes são a
principal razão para justificar uma frase, infelizmente, cada vez mais recorrente “hoje
dormi mal”. Quando falamos de duração do sono, referimo-nos ao número total de
horas de sono dormidas, quer durante a noite, quer ao longo do dia, ou seja, num
período de 24 horas. Hoje em dia sabemos que o número de horas de sono
recomendadas varia de acordo com as idades. Assim, chegamos ao 1º mito: os
adultos precisam de cinco ou menos horas de sono. ‘Quantas horas tenho de dormir
de facto, para ter a capacidade de desempenhar as minhas atividades diárias de
modo eficiente, não ficar doente, ser mentalmente forte, e poder ter o estilo de vida
que gostaria de ter?’ Esta é uma pergunta muito comum que paira constantemente
na cabeça de todos nós. Aparentemente, alguns adultos sentem que dormir menos
de 5 horas pode ser suficiente; o que é uma suposição problemática.  

A não ser que seja uma exceção à regra e pertença a um grupo muito restrito de
pessoas (cerca de uma em cada quatro milhões    ) que possui uma mutação genética
que lhes permite dormir naturalmente durante períodos mais curtos e acordar a
sentir-se bem, 5 horas ou menos por dia pode não ser suficiente. Assim, a
recomendação da duração do sono para adultos (pessoas com idades entre 18 e 64
anos) é de 7 a 9 horas por noite   . No entanto, de acordo com as estatísticas do Dia
Mundial do Sono, a privação de sono ameaça a saúde de aproximadamente 45% da
população mundial  e os dados nacionais mostram que entre 21% e 46% dos
Portugueses dormem menos de 6 horas por dia       . Uma compilação de estudos com
mais de 5 milhões de participantes, publicada na revista ‘Sleep Medicine’, mostrou
que dormir constantemente 6 horas ou menos por noite, aumenta muito o risco de
mortalidade prematura, assim como o risco de consequências adversas para a saúde,
incluindo diabetes, doença cardiovascular ou coronária e obesidade    .  
 
‘E se eu passar a dormir mais? A minha saúde vai melhorar?’ A resposta é: se dorme
menos do que o recomendado, é provável que se dormir mais a sua saúde melhore.
Num estudo que durou mais de 12 anos, e incluiu mais de 10 mil funcionários públicos
britânicos, os investigadores descobriram que aqueles que diminuíram o seu sono de 
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7 para 5 horas ou menos por noite, tinham quase o dobro da probabilidade de
mortalidade prematura, especialmente por doença cardiovascular  . No entanto,
sabemos também que com o avançar da idade, é normal que haja uma diminuição na
duração do sono. O envelhecimento pode afetar o ritmo circadiano de uma pessoa e
tornar mais difícil que esta durma o tempo que necessita, assim como alguns
problemas de saúde que aparecem com a idade. Exemplo disso são as dores
artríticas que podem também interferir com uma boa noite de sono    . 

‘Mas eu estou habituado a dormir sempre poucas horas…’ Assim, chegamos ao 2º
mito: o meu corpo habitua-se a dormir menos. A investigação mostra que a falta de
sono tem custos para a saúde a curto e longo prazo, demonstrando que o cérebro e o
corpo não se habituam a dormir menos    . Após algumas noites de sono insuficiente,
é provável que se sinta mais sonolento durante o dia. Este aumento da sonolência
diurna pode estabilizar-se durante semanas ou até meses quando não dorme o
suficiente, mas isto não significa que o seu corpo esteja a funcionar plenamente ou
que esteja efetivamente a ajustar-se à perda de sono. Assim, sabe-se que a privação
persistente do sono afeta, a curto prazo, o nosso desempenho diário, prejudicando a
tomada de decisões, a memória, a concentração e a criatividade    . A longo prazo, um
sono insuficiente pode causar danos em diversos aspetos da saúde, incluindo o
metabolismo, o sistema cardiovascular, o sistema imunitário, a  produção hormonal e
a saúde mental        . Portanto, mesmo que pareça que o seu corpo está a habituar-se
a dormir muito pouco, na realidade, pode estar a acumular problemas de saúde mais
graves devido à incapacidade em conseguir o sono que necessita. 
 
Vejamos agora o caso dos adolescentes e da sua duração do sono. Se dizemos que os
mais velhos tendem a dormir menos, seria de esperar que os mais novos dormissem
mais. Mas de facto, não é isto que acontece. Sabemos que uma grande parte dos
adolescentes dormem pouco, muito porque se deitam bastante tarde e acordam
cedo. Chegamos assim ao 3º mito: os adolescentes não dormem o suficiente apenas
porque escolhem ficar acordados até tarde. A duração de sono recomendada para
esta faixa etária é de 9 a 11 horas para crianças entre os 6 e 13 anos de idade e de 8 a
10 horas para crianças entre os 14 e 18 anos. No entanto, um número significativo de
adolescentes (varia entre 25% e 72%      ), dorme menos do que o recomendado –
cerca de 6 horas por noite, especialmente em dias da semana. Em muitos casos, isto
deve-se ao facto de o seu horário de sono implicar idas para a cama muito tarde, que,
consequentemente, os leva a adormecer tardiamente. No entanto, esta tendência
‘noturna’ (coruja em Inglês) não é simplesmente uma questão de escolha; pelo
contrário, é um reflexo das mudanças biológicas que começam na altura da
puberdade e que atrasam o ritmo circadiano dos adolescentes em cerca de 2 horas    ,
o que significa que os seus relógios biológicos internos podem, de facto, mantê-los
acordados mais tarde à noite e podem interferir com o despertar de manhã. É claro
que as escolhas individuais para dar prioridade às obrigações escolares, eventos
sociais, e tempo de ecrã em vez do sono podem exacerbar este tempo de sono
biologicamente atrasado. 

7

8

6

9

9-12

13-15

16



Embora a maioria das preocupações sobre a duração do sono se concentrem em
dormir muito pouco, há também problemas que podem surgir de dormir demasiado.
‘E sono a mais? O que acontece se eu dormir sempre mais do que o recomendado?’
Passemos então ao 4º mito: mais sono é sempre melhor para a minha saúde. Não é
verdade. Um estudo recente com mais de 5 milhões de participantes de vários países,
mostrou que a longa duração do sono (em média, mais de 8/9 horas por dia) está
relacionada com um aumento do risco de mortalidade prematura, de diabetes tipo 2,
doença cardiovascular, enfarte, doença coronária e obesidade   . No entanto,
devemos ressalvar que algumas pessoas em circunstâncias específicas, como por
exemplo em recuperação de doenças, podem necessitar de sono extra. 
 
Abordemos agora a questão do peso corporal relativamente ao sono.
‘Independentemente das horas que eu durmo, isto não vai ter qualquer impacto no
meu peso’, é o 5º mito. É falso, e explicaremos porquê. O número de horas que uma
pessoa dorme durante a noite pode afetar o seu peso corporal. Isto acontece porque
a quantidade de sono que dormimos pode afetar algumas hormonas, nomeadamente
as hormonas leptina e grelina, que são aquelas que influenciam o apetite   . Estas
duas hormonas funcionam em simbiose, numa espécie de sistema de "controlo e
equilíbrio", para controlar os sentimentos de fome e saciedade. A grelina é produzida
no sistema gastrointestinal e estimula o apetite; enquanto a leptina é produzida nos
adipócitos (células de gordura), e envia um sinal ao cérebro quando estamos
saciados. Quando dormimos mais ou menos do que o recomendado, este sistema de
"controlo e equilíbrio" entra em colapso, ou seja, a produção de leptina diminui, o que
significa que não se sente tão saciado depois de comer, e a produção de grelina
aumenta, estimulando o apetite para que se queira comer mais. Esta combinação é
um excelente cenário para a sobrealimentação (ingestão de mais calorias), o que por
sua vez leva a um aumento de peso.  

Passemos agora a outra questão muito importante – ‘Dormir durante a noite é igual a
dormir durante o dia?’, o que nos remete para o 6º mito: não importa quando se
dorme, desde que se atinja o número de horas recomendadas de sono. A resposta a
esta questão não pode ser apenas um perentório sim ou não. Vejamos porquê. A
literatura tem mostrado que o momento do sono é importante, e que é melhor dormir
o máximo possível durante as horas de escuridão, ou seja, sem luz natural   . Isto
deve-se em muito à produção de melatonina, que permanece estável e a um nível
baixo durante o dia, começando a aumentar progressivamente cerca de 2 horas antes
da hora habitual de dormir e permanece elevada durante o período de sono     , para
que possamos manter um sono estável e reparador.  

‘A sesta faz bem ou faz mal?’ Esta é uma pergunta que surge quase sempre, levando-
nos ao 7º e 8º mitos: se dormir a sesta durante o dia, não dormirei durante a noite e
dormir a sesta compensa a falta de sono à noite. Nem um nem outro são verdade.
Antes de mais, importa dizer que a sesta traz benefícios ao nível dos processos
cognitivos (memória, raciocínio, flexibilidade de tarefas e resolução de problemas)     .  
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Fazer uma sesta na altura certa e com a duração certa não afetará a sua capacidade
de dormir à noite. De facto, pode até melhorar as suas hipóteses de se aventurar por
um sono mais duradouro e reparador. Isto porque estar demasiado cansado ao final
do dia pode tornar mais difícil adormecer. Relativamente ao efeito compensador,
uma sesta rápida pode fornecer um impulso de energia, mas não é um substituto
para um sono de qualidade à noite, especialmente porque não envolve passar pelas
fases do sono da mesma forma que durante o sono noturno    . Muitas pessoas que
não dormem o suficiente durante a noite tentam usar a sesta para recuperar o sono,
mas isto não é uma solução permanente, pois pode levar à realização de sestas
demasiado longas, fazendo com que acordemos desorientados e com pouca energia.
Embora a sesta não seja necessariamente má para ajudar com a sonolência diurna,
dependermos dela para tentar lidar com a privação regular do sono não é uma
abordagem vencedora. Quando se precisa de uma sesta, é melhor mantê-la por
menos de 30 minutos e no início da tarde      . 
 
Chegamos assim ao nosso 9º mito: posso sempre pôr o sono em dia no fim-de-
semana. Muitas pessoas, devido às suas rotinas profissionais e familiares, têm
dificuldade em dormir o suficiente durante a semana e pensam que dois dias por
semana (sábado e domingo) são a solução ideal para recuperar o sono perdido. A
este padrão de compensação, a literatura chama de ‘sono ioiô’     . Mas, na realidade,
este comportamento pode aumentar a sonolência na semana seguinte    . O nosso
corpo funciona melhor com um padrão de sono consistente, ou seja, devemos ter
aquilo a que chamamos de rotinas de sono – irmos para a cama e levantarmo-nos às
mesmas horas na generalidade dos dias (mesmo aos fins-de-semana). É uma das
melhores formas de regularmos o nosso ritmo circadiano e maximizarmos o sono. 
 
Concluímos este artigo com o 10º e último mito: ‘a quantidade de tempo que
dormimos é o que mais importa para a nossa saúde física e mental’. A duração do
sono é muito importante, mas não é tudo. A qualidade do sono é outro fator crítico a
considerar, e está intimamente ligada à continuidade do sono   e a evitar
perturbações do sono. O sono fragmentado, marcado por numerosos despertares,
pode interferir com a capacidade de passarmos por todo o ciclo do sono, diminuindo
o tempo passado nas suas fases mais restaurativas    . Assim, o objetivo de cada
pessoa deve ser dormir horas suficientes, com um sono de alta qualidade e
ininterrupto. Um sono com qualidade é aquele que nos permite sentir refrescados
quando acordamos no dia seguinte. Mas esta questão da qualidade do sono terá de
ficar para outro artigo.  
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