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| Avaliação da qualidade do sono dos alunos do ensino
secundário do concelho de Bragança

SONO
“O sono é uma condição que emana da própria
vida”
Madalena (1979)

SONO

Dormir bem é indispensável à vida, primordial para a recuperação física e
psíquica do indivíduo, fundamental para sermos saudáveis e essencial para
nos mantermos ativos, concentrados e bem-dispostos.

(DGS, 2015; Paiva, 2015; Paiva y Penzel, 2011; Plog y Nedergaard, 2018; Quist et al., 2016, Rebelo-Pinto et al.,
2016; SPP, 2017; SPN, 2015; Watson y Preedy, 2020)
https://gettyimages.pt/fotos/sono

FUNÇÕES DO SONO
Síntese e regulação hormonal e proteica

Estabilização das funções vitais
Termorregulação

Desenvolvimento, maturação e
plasticidade cerebral

Renovação celular

SONO

Criatividade
Funções cognitivas, psicomotoras e
mnésicas

Estabilidade psicoafetiva
Maturação adaptativa
Estimulação do sistema imunitário

Restauração orgânica e psicológica, homeostase fisiológica e regulação
metabólica
(Cauter et al, 2008; Chaput, 2014; Dewald et al., 2010; DGS, 2015; Ficcaa y Salzarulob, 2004; Garaulet, Ordovas y Madrid, 2010; Hart et al., 2013; McNeil, Doucet y Chaput, 2013; Paiva, 2015; Paiva
y Penzel, 2011; Paruthi et al., 2016 Plog y Nedergaard, 2018; Quist et al., 2016; Rebelo-Pinto et al., 2014; SPN, 2015; Schmid, Hallschmid y Schultes, 2015; Thorpy y Yager, 2018;Watson y Preedy,
2020)

O SONO NO MUNDO MODERNO
Marcadas mudanças de hábitos sociais, laborais e individuais
registadas no último século
Novas tecnologias

Sociedade 24h on-line

Ritmo frenético
Atividades de ecrã

Stress

Exigências laborais e familiares
Múltiplas atividades

Bebidas estimulantes

Alimentos processados

Sono mais curto e dessincronizado
Privação do sono e perturbações do sono
Impacto na saúde e na sociedade
Custos significativos a nível social, financeiro e humano
(CTPRS-SPP, 2019; DGS, 2017; DGS, 2014; Galland et al., 2017; Gonçalves et al., 2015; ONSA, 2006; Paiva y Penzel, 2011; Paiva, 2015; Richardson y Tate, 2002; Richards, 2015; SPN, 2015;
Tozer, 2018; Watson y Preedy, 2020; Zhang y Liu, 2008)

RELAÇÕES DO SONO
DETERMINANTES DO SONO E SEU IMPACTO

IMPACTO DA MÁ QUALIDADE

DO SONO

O sono inadequado, em qualidade ou em quantidade, está associado a uma ampla gama de
resultados prejudiciais à saúde física, psíquica e emocional, afetando a saúde do indivíduo,
família e comunidade, com grande impacto humano e socioeconómico.
Diminuição da qualidade de vida
✓ Perturbações da função neurocognitiva e da
aprendizagem
✓ Distúrbios na modulação do humor e dos afetos
✓ Alterações psicológicas
✓ Alteração psicomotora
✓ Alteração dos hábitos alimentares

✓
✓
✓
✓
✓

Comportamentos obesogénicos
Alteração do comportamento
Propensão para o consumo de substâncias
Múltiplas alterações orgânicas
Perturbação da vida familiar
(referencias no final)

OBJETIVOS DO ESTUDO
OBJETIVO GERAL
Avaliar a qualidade de sono dos alunos do ensino secundário do concelho de Bragança

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Verificar a relação

com: as variáveis sociodemográficas; o desempenho académico; o
exercício físico praticado, o consumo de substâncias aditivas, o padrão alimentar, o
estado nutricional, os dados clínicos dos adolescentes, as rotinas pré-sono
• Verificar a relação da qualidade do sono com a sonolência diurna e impacto nas
atividades diárias
• Analisar a relação da qualidade do sono com o marcador endócrino serotonina – Fase 2

POPULAÇÃO E AMOSTRA
POPULAÇÃO: alunos do ensino secundário do concelho de Bragança
Criterios de
inclusão no estudo

862 alunos

Estudantes matriculados no ensino secundário no concelho de
Bragança que aceitaram participar de forma voluntária, depois
de devidamente informados sobre o estudo

Fase 1: 345
alunos
Fase 2: 175
alunos

AMOSTRA
Consentimento informado: entregue aos 862 alunos e seus EE, obrigatoriedade de ter consentimento
assinado pelos alunos e EE.

•

Avaliação antropométrica e da composição corporal
por bioimpedância
Extração de sangue
Amostras de sangue codificadas
Realizada a sua preparação e congelação
Analisadas em dezembro de 2018

FASE 1

Questionário (codificado)

FASE 2

15 a 31 de maio de 2017

RECOLHA DE DADOS

PROCEDIMENTO DE RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS

Desenvolveu-se uma investigação observacional, analítica, transversal, de caráter epidemiológico,
com uma abordagem eminentemente quantitativa
• Foi assumido um nível de significância de de p <0,05

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E PROCEDIMIENTOS FORMAIS

•
•
•
•
•
•

Cumpridos os princípios éticos e normas de investigação;

•
•

Consentimento informado assinados pelos EE e alunos;

•

Codificação dos questionários e amostras de sangue.

Autorização dos autores para a utilização das escalas;
Autorização pela Comissão Nacional de Proteção de Dados (autorização n.º 2164/2017);
Autorização pela Direção-Geral da Educação (autorização nº 0567300001);
Aprovação pela Comissão de Ética da ULSNE e pela Unidade de Saúde Pública da ULSNE;

Apreciação positiva dos conselhos pedagógicos dos três Agrupamentos de Escolas de Bragança e
colaboração das suas direções;

Formação do grupo de profissionais que colaborou na recolha de dados, assegurando-se a
uniformização de procedimentos e o cumprimento rigoroso dos procedimentos éticos associados;

AMOSTRA EM ESTUDO

Erro amostral global de 4,5% (Oliveira y Grácio, 2005)
➢ Representatividade de 40% da população
➢

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Qualidade do Sono
Qualidade do sono dos adolescentes é
baixa
39,71% dos alunos em estudo apresentaram má
qualidade do sono (IQSP>5 pontos)

A média da pontuação total do IQSP foi de 5.2
(desvio padrão de 2,534), o score mínimo 1 (n=4) e o
máximo de 17 (n=1)

Má Qualidade
137
39,71%

Boa Qualidade
208
60,29%

Gráfico 1 - Caraterização da qualidade
do sono IQSP

Dados similares a: Duarte et al.,2014; Nércio, 2010.
Mais positivos que: Galland et al., 2020; Marques, 2017; Seixas, 2009.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Padrões de Sono
Tabela 2 - Caracterização do tempo de sono, comparação entre sexos

Diferenças observadas entre raparigas e rapazes não apresentam relevância estatística
Horas de sono insuficientes: horas tardias de deitar-se; horas de acordar dependentes do horário escolar
Aumento do tempo de latência (mostrando problemas como início do sono)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Padrões de Sono
Tabela 3 - Caracterização do tempo de sono (semana e fim-de-semana)

Períodos de sono visivelmente insuficiente durante a semana
(APA, 2013; Hirshkowitz et al., 2015; Paruthi et al., 2016; SPP; 2017)

Períodos mais prolongados de sono aos fins-de-semana
Oversleeping
Padrões de sono muito irregulares: com grandes diferenças entre semana e fim-de-semana, na hora de
adormecer, de acordar e no tempo total de sono.
Dados em congruência com as investigações realizadas por Amaral, 2013; Matos et al., 2016; Rebelo-Pinto et al., 2016; HBSC 2018
(Matos et al., 2018).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Padrões de Sono
Tabla 4 – Caracterização do cumprimento do tempo de sono recomendado

•45.5% dos adolescentes não cumprem as horas de sono recomendadas
• Horário de deitar tardio
• Tempos de latência aumentados
• Discrepâncias acentuadas semana/fim-de-semana
• Marcada sonolência diurna com impacto nas atividades diárias e no desempenho

RESULTADOS E DISCUSSÃO
ROTINAS DE SONO: razões para o sono insuficiente, mencionadas pelos adolescentes
Semana
Estar preocupado com um teste (51,7%)
Estar na internet (44,5%)
Não conseguir parar de pensar num problema (41%)
Ter que ir para a escola (40,4%)
Estar zangado, triste ou ansioso (39,5%)

Fim-de-semana
Estar na internet (62,1%)
Ver televisão até tarde (51,7%)
Ir a uma festa (35,3%)
Estar até tarde na rua com amigos (34,4%)

Importante refletir
sleep stealers
Em congruência com: Amaral, 2017; Alves et al., 2019; APS, 2020, Arora et al., 2014; Carone et al., 2019; Crowley et al., 2015; Dewald et al.,
2010; Galland et al., 2020; Gradisar et al., 2013; Johansson et al., 2016; Ojio et al., 2016; Marques; 2017; Paiva, 2015; Paiva, Gaspar y Matos,
2016; Pacheco et al., 2017; Raniti et al., 2017; Rebelo-Pinto et al., 2016; Ribeiro; 2012; Sarchiapone et al., 2014; Silva, 2015; Soares et al.,
2019; Shochat et al., 2014; SPP, 2017; Tochigi et al., 2016; Touitou et al., 2016; Zhang et al., 2017.

CONCLUSÕES
Motivos referenciados para o sono insuficiente pelos adolescentes torna-se importante
refletir sobre:

• uso da internet/novas tecnologias
• horários escolares

• organização do tempo de estudo
• só se deitarem quando se sentem cansados
• dimensão emocional (tristeza, ansiedade e pensamento constante sobre os problemas)

Estes padrões de sono inadequados podem acarretar consequências severas num contexto
imediato e enorme impacto na idade adulta, constituindo-se um importante problema de saúde
comunitária e saúde pública

CONCLUSÕES

CONCLUSÕES
O NÍVEL DE CONHECIMENTOS AUTOPERCECIONADO PELOS ALUNOS SOBRE O SONO É FRACO
Constatou-se ainda uma diferença considerável entre a qualidade subjetiva do sono e a
qualidade do sono validada pelo IQSP, o que nos sugere que, talvez, os adolescentes não
tenham uma perceção adequada sobre o que significa e implica uma boa qualidade de

sono

Reforça a importância de implementar programas de capacitação e promoção da qualidade do
sono na infância e adolescência

CONCLUSÕES
A identificação dos fatores de risco e de proteção associados ao sono de qualidade das crianças
e adolescentes é fulcral para planear intervenções efetivas e específicas, integrando os
diferentes determinantes de vida e incidindo nos aspetos comportamentais decisivos para

adoção de práticas de sono adequadas, equilibradas consistentes neste grupo etário, que
tendencialmente persistirão na idade adulta

PROJETO DE INTERVENÇÃO E
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO
SONO NA INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA

“O sono é fábrica dos nossos dias.”
Eduard Estivill

Projeto de Intervenção e Promoção da Qualidade do
Sono na Infância e Adolescência
Finalidade
Promover a qualidade do sono de crianças e adolescentes do distrito de Bragança, com

rotinas e padrões de sono saudáveis e ajustados à faixa etária
Integra
Missão dos cuidados de saúde primários de promoção e educação para a saúde e de
capacitação dos pais/famílias para a satisfação das necessidades de saúde das crianças e
adolescentes. É transversal aos cuidados de saúde, com especial enfoque na Saúde
Escolar, Intervenção Comunitária e Saúde Pública e Saúde Infantil e Juvenil
Interligação
RES (DGE&DGS, 2017), PNSM (DGS, 2017), PNSE (DGE,2015)

Cliente/utilizador

Alunos do ensino pré-escolar ao ensino secundário dos
Agrupamentos de Escolas do distrito de Bragança
(xxxxx, dados parque escolar 2022/2023)

CARTA COMPROMISSO
(xxxxx)

Intervenção

Crianças
Adolescentes

Noção de
sono como
estilo de vida

Promover a qualidade do sono de crianças e adolescentes

1. Microssistema
• Família
• Escola
• Serviços de Saúde

☺
1
2
3

2. Exossistema
• Comunidade
• Mass média
3. Macrossistema
• Cultura
• Sociedade

Intervenção
Profissionais de saúde

• Abordagem sistemática das rotinas de sono, dos seus determinantes e
implicações nas consultas de Saúde Infantil e Juvenil - Sono como estilo de
vida

Equipas Saúde Escolar

• Capacitação para a implementação e desenvolvimento de formação e
intervenções no âmbito da qualidade do sono - Relevância da qualidade do
sono na infância e adolescência
• Materiais de apoio /Consultoria
• Promoção da literacia sobre o sono em contexto escolar

Docentes
Pais/EE
Comunidade

• Formação acreditada de docentes - oficinas de formação - CFAE Bragança
Norte e CFAE Tua e Douro Superior
• Materiais de apoio /Consultoria
• Literacia sobre o sono
• Promoção de rotinas de sono ajustadas à faixa etária e estilo de vida
promotor da qualidade do sono
• Sono como estilo de vida: meios comunicação locais; alunos de licenciatura
e ensino pós-graduado dos cursos de saúde e educação; comunidade

Promover a qualidade do sono de crianças e adolescentes

Intervenção: crianças e adolescentes

Pré
escolar

• Ação lúdica da importância do sono na saúde
• Intervenção com EE: Rotinas pré-sono, horas de sono

3ºano

• Ação: Sono, saúde e bem-estar. Rotinas pré-sono
• Intervenção com EE: Rotinas pré-sono, horas de sono

6ºano

• Ação :Sono, importância e impacto na saúde. Determinantes do sono
• Intervenção com EE: Rotinas pré-sono, horas de sono. Autonomia

9ºano

• Ação: Sono como estilo vida. Determinantes do sono

Promover a qualidade do sono de crianças e adolescentes

Intervenção: alunos do ensino secundário

2022/2023

• Avaliação inicial
(questionário
QS e Rotinas
pré-sono)

1ºperíodo
2022/2023

2023/2024
• INTERVENÇÃO:
• Relevância do sono

na saúde global
•Determinantes do
Sono
• Rotinas de sono
saudáveis, ajustadas
à faixa etária
• A planear

• Avaliação final
(questionário
QS e Rotinas
pré-sono)

maio 2024

Intervenção: pestaninha – pré-escolar (3anos)

2022/2023

2º e 3º período

• Avaliação
inicial
1ºperíodo
2022/2023

• INTERVENÇÃO:
implementação
da sesta

• Avaliação
final
maio 2023

Avaliação

Indicadores de desempenho
Indicadores de resultado

Projeto de Intervenção e Promoção da Qualidade do
Sono na Infância e Adolescência

“O Sono é como uma outra casa que poderíamos ter,
e onde, deixando a nossa iríamos dormir.”
Marcel Proust

Obrigada pela
atenção
dispensada

