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Sono. 
Estudo ajuda 
portugueses 
a perceber 
se são mochos 
ou cotovias 

ROBERTA MEDINA 

INTERMÉDIO Dia Mundial. Fica disponível hoje online um 
inquérito que pretende avaliar o relógio bioló-
gico de trabalhadores e estudantes 

JOANA CAPUCHO 

Roberta Medina, Fernando Pi-
menta, Isabel Alçada. O que têm 
estas três personalidades de áreas 
tão diferentes como o espetáculo, 
o desporto e a educação em co-
mum? Uma ave: a madrugadora 
cotovia. Já o comentador de poli-
tica e empresário Luís Marques 
Mendes está isolado. É um mocho. 
Ou seja, é noctívago. 

Estas quatro personalidades 
aceitaram o desafio do DN e res-
ponderam ao inquérito que o Cen-
tro de Medicina do Sono do Hospi-
tal CU F Porto, dirigido por Marta 
Gonçalves, lança hoje. Do resulta-
do ficaram as explicações do quar-
teto sobre os resultados obtidos. 

O estudo pretende avaliar o cro-
notipo (determinado pelo relógio 
biológico interno de cada pessoa) 
dos trabalhadores, bem como dos 
estudantes do Instituto Politécnico 
do Porto. A investigação inclui vá-
rios questionários, disponíveis on-
linepor três semanas, que não só 
determinam o cronotipo como 
também avaliam "a qualidade do 
sono, o grau de sonolência e o 
jetlagsocial (diferença entre o re-
lógio biológico e o social], que de-
termina os compromissos diários". 

Aproveitando o Dia Mundial do 
Sono, que se celebra hoje, a psi-
quiatra Marta Gonçalves alerta 
para a existência de diferentes rit-
mos e para a necessidade de se-
rem respeitados. Numa sociedade 
ideal, destaca, cada um trabalha-
ria de acordo como seu ritmo. 

Com este trabalho, a especialis-
ta em medicina do sono quer sen-
sibilizar a população "para a im-
portância do ritmo de cada um" e 
para que se perceba que "cada 
pessoa tem uma hora ideal para se 
levantar e para se deitar". Isto por-
que, explica, não adianta um ves-
pertino ir para a cama às 22.00, se 
só vai adormecer depois da meia-
-noite. "Porque é que temos de ser 
tão rígidos com a hora de deitar? 
Se calhar podemos ser mais flexí-
veis e perceber que há um horário 
melhor para cada pessoa", sugere 
a especialista no sono. Desta for-
ma, prossegue, seria possível tirar 
partido do melhor de cada um. 

"Como a sociedade tem uma 

DX rápido 
Objetivo passa por 
sensibilizar a população 
"para a importância do 
ritmo de cada um". 

A maioria das pessoas deve 
dormir, em média, sete a 
oito horas, mas há quem 
fique bem com menos. 

O sono da empresária brasi- 
leira, responsável pela realiza- 
ção do Rock In Rio em Lisboa, é 
completamente revigorante, 
isto apesar de não se deitar 

antes da meia-noite e gostar de 
acordar até às 09.45. Talvez 

por isso, a altura do dia em que 
se sente mais produtiva come- 

ça logo de manhã e dura até 
meio da tarde. 

orientação matutina, quem é ves-
pertino acaba por ser visto como 
preguiçoso, atrasado ou irrespon-
sável", frisa a especialista. A socie-
dade é "penalizadora" para os 
noctívagos, uma carga negativa 
que Marta Gonçalves quer mudar. 
"Deve tirar-se partido do melhor 
da pessoa. O matutino é mais pro-
dutivo de manhã, enquanto o ves-
pertino será mais produtivo à tar-
de e à noite", explica. 

Segundo o inquérito -disponi-
bilizado ao DN numa versão redu-
zida-, existem cinco tipo de cro-
notipos: os vespertinos extremos, 
os vespertinos moderados, os in-
termédios, os matutinos modera-
dos e os matutinos extremos ( ver 
exemplos ao lado). Nos extremos, 
pode existir um atraso ou avanço 
de fase, uma patologia que é trata-
da com luz e melatonina. No pri-
meiro caso, há um atraso regular 
no inicio dos sonos. Em muitas si-
tuações, refere a psiquiatra, estas 
pessoas acabam por ter privação 
de sono, porque têm de acordar g 
cedo para ir trabalhar ou estudar. 

O diagnóstico é apenas uma 
parte daquilo que pode ser feito. 
"O desejo de qualquer investiga- 

FERNANDO PIMENTA 

MATUTINO 
MODERADO 

> Ossos do ofício, de quem está 
habituado a treinar e competir 
pela manhã, o canoísta leva à 

letra o lema "deitar cedo e cedo 
erguer...". Acorda entre as 06.30 
e as 07.45 e deita-se entre as 

21.00 e as 22.15. "Desde muito 
novo que sigo esses horários. 
É saudável e necessário no 

desporto que pratico", explica. 
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Luís MARQUES MENDES 

VESPERTINO 
MODERADO 

> O antigo ministro e ex-líder do 
PSD define-se como "um notí- 
vago caseiro", hábito que lhe 

vem dos tempos de faculdade. 
Ainda hoje, trabalhos de maior 
responsabilidade ou delicade- 

za, prefere fazer à noite. "E 
como não preciso de dormir 

assim tanto, lá vou conciliando 
horários e modos de vida." 

3 

g 

ISABEL ALÇADA 

INTERMÉDIO 

tório" junto dos seus trabalhado-
res. Mesmo nos casais, é impor-
tante que se perceba que as pes-
soas têm ritmos diferentes. 

QUESTIONÁRIO 

Responda às cinco perguntas 
por ordem e some os pontos à 
frente de cada uma das suas 
respostas. No final, verifique o 
resultado para perceber em 
que período do dia se torna 
mais produtivo. 

1. Considerando apenas 
o ritmo em que se sente 
melhor, a que horas 
acordaria se fosse 
totalmente livre para 
planear o seu dia? 

A) 05.00-06.30 (5) 
8) 06.30-07.45 (4) 
C) 07.45-09.45 (3) 
O) 09.45-11.00 (2) 

E) 11.00-12.00 (1) 

2. Durante a primeira 
meia hora depois 
de ter acordado, 
como é que se sente? 

A) Muito cansado (1) 
8) Moderadamente cansado (2) 
C) Moderadamente revigorado (3) 
D) Muito revigorado (4) 

3. A que horas de noite se 
sente cansado e com 
necessidade de Ir dormir? 

A) 20.00-21.00 (5) 
8) 21.00-22.15 (4) 
C) 22.15-00.45 (3) 
D) 00.45-02.00 (2) 
E) 02.00-03.00 (1) 

4. A que horas do dia sente 
que está no seu melhor? 

A) 05.00-07.00 (5) 
8) 08.00-09.00 (4) 
C) 10.00-16.00 (3) 
D) 17.00-21.00 (2) 
E) 22.00-04.00 (1) 

> A ex-ministra e atual asses- 
sora do Presidente da 

República para a Educação 
levanta-se todos os dias 

entre as 07.30 e as 08.00. 
Privilegia as manhãs para as 
atividade de "comunicação 

com os outros". Mas não 
teme que esta preferência a 
torne incompatível com os 

horários do Presidente: 
"Consigo trabalhar até às 
04.00 e acordar às 08.00." 

dor é que pudessem ser feitos 
ajustes, que Os horários se pudes-
sem adaptar ao ritmo de cada um". 
afirma a investigadora. Destacan-
do que existem áreas em que essa 
adaptação pode ser viável. Marta 
Gonçalves mostra-se disponível 
para trabalhar com "empresas que 
queiram fazer um estudo explora- 

Quando cinco horas chegam 
Tanto a hora de adormecer e de 
acordar como o número de horas 
de sono "são determinados gene-
ticamente". No que diz respeito à 
duração do sono, a maioria das 
pessoas deve dormir, em média, 
"sete a oito horas por noite, mas há 
quem fique bem com cinco e 
quem precise de dormir dez". Os 
primeiros são chamados de shorr 
sleeperse os segundos de longslee-
pers. Por exemplo, o Presidente da 
República contou ao DN, no ano 
passado, que dorme, em média, 
quatro a cinco horas por noite, 
aproximadamente mais uma do 
que nos tempos de juventude. Em 
janeiro de 2015 - desconhece-se 
se ajuda mantém o mesmo hábito 
- deitava-se entre as 05.00 e as 
05.30. Quer isto dizer que Marcelo 
Rebelo de Sousa é um vespertino 
e short sleeper. 

5. Costuma falar-se em 
pessoas do tipo "matutino" 
e "vespertino". Qual destes 
tipos considera ser o seu? 

A) Definitivamente um matutino (6) 
B) Mais matutino do que vespertino (4) 
C) Mais vespertino do que matutino (2) 
O) Definitivamente um vespertino (0) 

RESULTADOS: 
Matutino extremo (22-25) 
Matutino moderado (18-21) 
Intermédio (12-17) 
Vespertino moderado (8-111 
Vespertino extremo (4-7) 

FONTE: 
Tradução e adaptação de: 
HORNE8 OSTBERG MORNINGNESS- 
EVENINGNESSOUESTIONNAIRE A REDUCE 
(:ALE (Man and Alnuratt.1991) 


