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Resumo 

O sono é um fator crucial no bem-estar humano pois é através do sono que recuperamos da fadiga física e 

psicológica do dia-a-dia. Além disso, a privação de sono ou a sua insuficiência pode trazer consequências 

nefastas para a saúde, como perturbações psicológicas e doenças crónicas e cardiovasculares.  

Os estudantes universitários são um grupo da população particularmente interessante, uma vez que, ao 

ingressarem no ensino superior, tendem a alterar vários hábitos de vida, entre os quais os padrões de sono, 

o que afeta não só a sua saúde como também a sua produtividade.  

Os ambientes de sono são caraterizados habitualmente por baixas taxas de ventilação, o que promove a 

acumulação de poluentes ou contaminantes, como compostos orgânicos voláteis (COV) ou dióxido de 

carbono (CO2) que chegam a ultrapassar os limites estabelecidos pela legislação, potenciando problemas 

de saúde associados a uma má qualidade do ar interior (QAI), tais como irritações nas vias respiratórias ou 

agravamento de doenças cardiorrespiratórias. Vários estudos científicos indicam que uma má QAI pode ter 

uma influência negativa na qualidade do sono, reforçando a importância de estudar a QAI nestes ambientes 

de modo a definir boas práticas para a melhorar e, assim, melhorar a qualidade do sono. 

Os objetivos deste estudo são efetuar uma caraterização da qualidade de sono da população portuguesa e 

avaliar a influência da QAI na qualidade do sono de estudantes universitários, alojados em residências 

universitárias na zona de Lisboa. Numa primeira fase, foi elaborado um questionário composto por quatro 

testes de sono (PSQI, SATED, FOSQ-10 e MCTQ), uma escala de sonolência e perguntas para caraterizar 

os inquiridos, o seu estilo de vida e o seu ambiente de sono. O questionário foi distribuído online e obteve 

respostas de 1040 pessoas de todo o país. Na segunda fase do trabalho, monitorizou-se as concentrações 

de matéria particulada (PM2,5 e PM10), CO2, e COV, bem como a temperatura ambiente (Ta) e a humidade 

relativa (HR) no interior dos quartos de 13 estudantes alojados em residências universitárias, durante duas 

noites consecutivas. A influência do tipo de quarto e a ventilação disponível na QAI também foi avaliada. 

Durante esse período, o sono dos estudantes foi monitorizado através de actigrafia e do preenchimento de 

um diário de sono, obtendo-se informação relativa ao tempo de sono e à sua qualidade percecionada, aos 

níveis de atividade física e o número de vezes que os sujeitos acordaram durante a noite. Por fim, a 

influência dos parâmetros relativos à QAI no sono dos indivíduos foi avaliada. 

Através das respostas ao questionário dos hábitos de sono verificou-se que uma porção considerável da 

população não dormiu satisfatoriamente: i) apenas 40% dos inquiridos apresentou uma boa qualidade de 

sono segundo o PSQI, ii) 50% apresentou um desfasamento de uma hora ou mais no sono nos dias de 

descanso relativamente aos dias de trabalho e iii) 30% reportaram uma sonolência diurna elevada. Os 

estudantes foram os que revelaram piores resultados nos testes de sono, bem como as pessoas que 

reportaram pior perceção de QAI nos seus quartos. 

Relativamente à monitorização da QAI nos quartos dos estudantes, destacaram-se concentrações médias 

de CO2 (3270 ± 1980 mg.m-3) e COV (864 ± 269µg.m-3) que ultrapassaram os valores limite legais de 2250 

mg.m-3 e 600 µg.m-3, respetivamente. Além disso, verificou-se uma correlação positiva entre a concentração 

de PM e os níveis de atividade. A concentração de CO2 e a HR apresentaram associações positivas com o 

tempo total de sono (TST) e negativas com a qualidade de sono subjetiva, percecionada pelos estudantes 

(QSp). A Ta e o TST também se associam positivamente. 

Palavras-chave: sono, qualidade do ar interior, estudantes universitários, Portugal 
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Abstract 

Sleep is a crucial factor on human well-being because it is through sleep that we recover from physical and 

psychological fatigue from our daily lives. Furthermore, sleep deprivation can bring harming consequences 

to human health, such as psychological disturbances and chronic or cardiovascular diseases.  

University students are a particularly interesting group since, upon entering university, they tend to change 

their habits, including sleep patterns, which not only affects their health but also their productivity.  

Sleep environments are typically characterized by low air exchange rates, which promotes the accumulation 

of pollutants or contaminants, such as volatile organic compounds (VOCs) or carbon dioxide (CO2), which 

can surpass the limit values established by the legislations, boosting health problems associated with poor 

indoor air quality (IAQ), such as irritations on the respiratory tract or the aggravation of cardiorespiratory 

diseases. Some studies indicate that poor IAQ can have a negative impact on sleep quality, reinforcing the 

importance of studying the IAQ of these environments in order to define good measures to improve them 

and, doing so, improving the sleep quality of the occupants. 

The objectives of this study are to characterize the sleep quality of the Portuguese population and asses the 

influence of IAQ on the sleep quality of university students housed in student dormitories near Lisbon. For 

the first phase, it was constructed a questionnaire composed by four sleep tests (PSQI, SATED, FOSQ-10 

and MCTQ), a sleepiness scale and several questions to characterize the respondents, their lifestyle and 

their sleeping environment. The questionnaire was distributed online and got 1040 responses from the whole 

country. In the second phase, the IAQ of the bedrooms of 13 university students during two consecutive 

nights was achieved through the monitoring of particulate matter (PM2,5 and PM10), CO2, VOCs levels as 

well as room temperature (Ta) and relative humidity (RH). The influence of the room occupancy (single or 

double) and the available ventilation (whether it has mechanical ventilation (MV) or not) on IAQ was also 

assessed. During the same period the students’ sleep was also monitored through actigraphy and sleep 

diaries, which collected data about their activity levels, the number of awakenings (NA), their perceived sleep 

quality (SQp) and their total sleep time (TST). Finally, it was assessed the influence of the IAQ parameters 

on student’s sleep quality. 

Through the answers to the sleep questionnaire it was verified that a reasonable fraction of the population 

doesn’t have good sleep: i) only 40% of the respondents presents good sleep quality as measured by the 

PSQI; ii) 50% sleeps one or more hours in the resting days than in working days; iii) 30% report a high daily 

sleepiness. The groups that scored worse results in the sleep tests were the students and the people that 

reported worse perceived IAQ. 

Regarding the monitoring of IAQ in the students’ bedrooms, the levels of CO2 (3270 ± 1980 mg.m-3) and 

VOCs (864 ± 269 µg.m-3) surpassed the legal limit values of 2250 mg.m-3 and 600 µg.m-3, respectively. 

Besides that, there was a positive association between PM levels and activity. CO2 and HR levels showed 

a positive association with TST and negative with SQp. Ta and TST also showed a positive association. 

Keywords: sleep, indoor air quality, college students, Portugal 
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I. Introdução 

 Enquadramento do tema  

Desde a antiguidade greco-romana que existe a noção da importância da qualidade do ar, merecendo até 

passagens na Bíblia cristã, no entanto, até à segunda metade do século XX eram escassos os estudos que 

considerassem a qualidade do ar interior (QAI) como um problema ambiental. Com o surgimento da higiene 

moderna, no século XIX, a comunidade científica passou a tomar especial atenção a problemas ambientais, 

quer interiores quer exteriores, como o tratamento de esgotos e a qualidade da água potável. Apesar disso, 

a QAI ainda não era considerada um problema ambiental e não dispunha de tanta atenção. Só no século 

seguinte, problemas como as contaminações com radão, no fim dos anos 60, e com formaldeído, no início 

dos anos 70, bem como o surgimento do Síndrome do Edifício Doente (SED), no final dos anos 70, 

chamaram a atenção da comunidade científica para a importância da QAI na saúde humana (Sundell 2004).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cada ano morrem prematuramente cerca de 4 milhões 

de pessoas devido doenças relacionadas com má QAI, principalmente associadas ao uso de combustíveis 

sólidos como biomassa ou carvão (WHO, 2014) como fonte de energia para cozinhar e aquecimento. A 

mesma fonte afirma ainda que cerca de metade das mortes de crianças com menos de cinco anos devido 

a pneumonia são causadas pela inalação de matéria particulada proveniente da poluição interior (WHO 

2019). É de notar também que, nas últimas décadas, o design dos edifícios, principalmente nos países 

desenvolvidos, tem-se focado sobretudo em melhorar a sua eficiência energética e o conforto dos 

utilizadores, o que leva à construção de edifícios cada vez mais herméticos e a uma crescente utilização 

de materiais sintéticos (Jones, 1999). Estas caraterísticas são prejudiciais para a QAI, uma vez que 

diminuem as taxas de ventilação e aumentam as fontes de emissão de poluentes, tendo sido as principais 

causas para o surgimento do acima mencionado SED (Redlich et al., 1997).  

Apesar da existência de vários estudos que evidenciam a importância da QAI na saúde humana, 

aumentando a mortalidade e a morbilidade (principalmente devido ao elevado tempo de exposição, quando 

comparado com o ar exterior (Sundell 2004)), até há bem pouco tempo eram escassos os estudos neste 

tópico. Esta lacuna tem vindo a ser colmatada nas últimas duas décadas, surgindo estudos de QAI em 

diversos microambientes, como por exemplo escolas (Canha et al. 2016), ginásios (Buonanno et al. 2012; 

Lu et al., 2011)(Buonanno et al. 2012; Lu et al. 2011; Ramos 2013), escritórios (Wolkoff, 2018), restaurantes 

(Lee et al., 2001), habitações (Raiyani et al., 1993; Militello-Hourigan e Miller 2018; Canha et al., 2018) e 

lares de idosos (Bentayeb et al. 2015; Ninomoura e Cohen, 1999). Há, no entanto, uma parte significativa 

do quotidiano humano sobre o qual a influência da QAI não está ainda profundamente estudada: o sono. O 

ambiente de sono é um microambiente de elevada importância, pelo simples facto de que uma pessoa 

passa cerca de um terço da sua vida a dormir (Mishra et al., 2018). Mesmo que, comparando com outros 

ambientes, a exposição a poluentes seja menor no quarto, o largo período temporal consecutivo que uma 

pessoa passa no seu interior pode aumentar a potencial contribuição deste microambiente na exposição 

diária (Canha et al., 2017) e, por consequência, na saúde dos indivíduos. Para além disso, ambientes de 

sono são tipicamente caraterizados por baixas taxas de ventilação e de trocas de ar, o que promove a 
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acumulação de poluentes como material particulado fino (PM2,5), dióxido de carbono (CO2) e compostos 

orgânicos voláteis (COV) (Canha et al., 2017). 

O sono é um fator crucial na vida do ser humano. É através do sono que o corpo (em especial o cérebro) 

recupera do cansaço acumulado ao longo do dia. Apesar de ainda não ser consensual qual a verdadeira 

função do sono (Krueger et al., 2016), a falta ou ineficiência do mesmo está bem documentada: aumenta a 

predisposição a problemas cardíacos, acidentes vasculares cerebrais, asma, doenças pulmonares 

crónicas, artrite, depressão e diabetes (Owens 2018), pode desregular níveis de açúcar no sangue, 

aumentar a predisposição para desenvolver a doença de Alzheimer e fragilizar o sistema imunitário (Walker 

2017),  bem como promover uma diminuição da produtividade do indivíduo no seu quotidiano 

(Ghasemzadeh et al., 2018). Para além disso, privação do sono traz também consequências como 

diminuição de capacidades cognitivas e motoras, que podem conduzir a acidentes (Durmer and Dinges, 

2005). 

Estudos prévios que relacionem a QAI com o sono tendem a focar-se apenas num número reduzido de 

poluentes, como o CO2 (Mishra et al., 2018; Wong e Huang, 2004), ou parâmetros de conforto como a 

temperatura ambiente (Ta) e a humidade relativa (HR) (Haskell et al., 1981; Okamoto-Mizuno et al., 1999). 

Há, no entanto, uma escassez de estudos que façam uma abordagem simultânea de vários 

poluentes/parâmetros da QAI em quartos e a relacionem com a qualidade de sono dos ocupantes. Nesta 

área, destaca-se Strøm-Tejsen et al. (2016), que estudou o efeito da concentração de CO2, Ta e HR na 

qualidade do sono e desempenho no dia seguinte dos seus voluntários. Por exemplo, este estudo 

demonstrou que baixos níveis de CO2 durante o sono melhoravam significativamente a qualidade do sono 

e a perceção da QAI no dia seguinte pelos voluntários, bem como o seu desempenho. 

Deste modo surge a motivação de realizar um estudo mais abrangente, ou seja, que estude a QAI nos 

ambientes de sono, focando-se numa caracterização mais completa, e o seu impacte na qualidade do sono. 

Para tal, considerou-se que a melhor alternativa seria utilizar uma amostra de voluntários em condições 

semelhantes, de modo a reduzir a variabilidade de fatores alheios ao estudo. Nesse sentido, uma 

caracterização da qualidade do sono da população portuguesa foi realizada através de um questionário 

online, onde se verificou que os estudantes universitários são um dos grupos com pior qualidade do sono. 

Posto isto, este trabalho focou-se neste grupo específico da população e, em concreto, na comunidade 

estudante residente em residências universitárias (minimizando a variabilidade dos espaços de sono entre 

indivíduos). 

Os estudantes universitários dispõem tipicamente de uma liberdade que até então não lhes tinha sido 

disponibilizada. Como tal, tendem a alterar vários hábitos de vida, entre eles os de sono (Pilcher et al., 

1997). Uma vez que estão numa fase de elevada exigência intelectual, o sono é essencial na vida dos 

estudantes, no entanto, esta é uma classe de pessoas onde as dificuldades de sono estão já reconhecidas 

e reportadas (Buboltz et al., 2001; Lund et al., 2010). A privação de sono, para além dos problemas de 

saúde mencionados acima, pode levar ainda a irritabilidade, depressão, confusão, insatisfação com a vida 

e decréscimo do desempenho cognitivo dos estudantes (Lund et al., 2010; Pilcher et al., 1997).  

Este trabalho foca-se então no impacte da QAI na qualidade do sono, particularizando-se o caso dos 

estudantes universitários. Para tal, decidiu-se estudar os hábitos de sono de estudantes alojados em 

residências universitárias, uma vez que, deste modo, é possível obter uma amostra significativa de 
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estudantes em condições semelhantes, bem como avaliar a influência de parâmetros desejados, 

nomeadamente o tipo de ventilação e a ocupação do quarto. 

 

 Objetivo 

O objetivo deste trabalho é efetuar uma caraterização da qualidade e das condições de sono da população 

portuguesa, particularizando a situação dos estudantes universitários alojados em residências universitárias 

e a avaliação do potencial impacte da QAI na qualidade do seu sono.  

Assim, os principais objetivos a atingir durante o desenvolvimento deste estudo são: 

• Efetuar uma caraterização preliminar dos hábitos de sono da população portuguesa; 

• Caraterizar a QAI em residências universitárias, estudando diferentes enquadramentos 

geográficos, diferentes tipos de ventilação e diferentes ocupações dos quartos;  

• Monitorizar e avaliar o sono de estudantes universitários; 

• Perceber a influência da QAI no sono dos estudantes universitários.  

Este trabalho apresenta vários pontos inovadores, uma vez que não existe, em Portugal, nenhum estudo 

que abranja todos estes tópicos, em especial a relação entre a QAI e o sono. Este estudo contribui ainda 

para novo conhecimento no que diz respeito à QAI a que os estudantes portugueses estão sujeitos, 

evidenciando as condições que as residências devem disponibilizar para corrigir os problemas associados 

à mesma, bem como a sua influência no sono.  

 

 Organização da tese 

Esta tese está divida em cinco capítulos, começando pelo capítulo da Introdução, onde é dado o 

enquadramento do estudo e a sua motivação, seguidos dos objetivos do trabalho e da estrutura da 

dissertação.  

No capítulo II é explorado o Estado da Arte, onde é exposto o contexto teórico necessário à realização 

deste trabalho, bem como a revisão da literatura existente referente às temáticas abordadas.  

De seguida, no capítulo III é descrito o Método adotado na elaboração do trabalho, começando pelas 

técnicas de recolha de dados e equipamentos utilizados, seguidas pelo processamento, tratamento e 

análise dos dados de forma a obter e interpretar resultados.  

Esses resultados são expostos e discutidos no capítulo seguinte, o capítulo IV. 

Finalmente, no capítulo V são apresentadas as conclusões a retirar do trabalho, bem como as suas 

limitações e o caminho que este estudo pode seguir no futuro.   
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II. Estado da Arte 

 Abordagem do estado da arte 

Neste capítulo é exposta, clara e objetivamente, uma contextualização teórica dos conceitos necessários à 

realização deste trabalho.  

Primeiramente é abordada a QAI, especificando-se os poluentes que foram avaliados no estudo, 

nomeadamente a matéria particulada (PM10 e PM2,5), o CO2 e os COV bem como os parâmetros de conforto 

considerados (Ta e HR). 

De seguida, explica-se o que é o sono e a sua importância no organismo humano. É também explicada a 

importância de uma boa qualidade do sono, bem como o que são distúrbios do sono e as consequências 

que podem trazer ao quotidiano das pessoas. 

Por fim, é exposto o que já se sabe sobre a QAI em ambientes de sono. 

 Qualidade do Ar Interior  

“O ar limpo é um requisito básico da vida. A qualidade do ar no interior de residências, escritórios, escolas, 

creches, edifícios públicos, unidades de saúde ou outros estabelecimentos públicos ou privados onde as 

pessoas passam grande parte da sua vida é um determinante essencial para uma vida saudável e para o 

bem-estar das pessoas.” (WHO 2010) 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca a QAI como um fator essencial para a saúde e o bem-

estar do ser humano. No entanto, nem sempre houve essa preocupação. Tal como referido anteriormente, 

apesar da noção da importância da qualidade do ar existe desde a antiguidade, só no século XIX, a 

comunidade científica passou a tomar especial atenção a problemas ambientais como o saneamento e a 

qualidade da água potável aquando do surgimento da higiene moderna. Por outro lado, a QAI só surgiu 

como problema ambiental na segunda metade do século XX, quando problemas como contaminações com 

o radão e com o formaldeído no fim dos anos 60 e início dos anos 70, respetivamente, e o SED no final dos 

anos 70 chamaram a atenção da comunidade científica para a importância da QAI na saúde humana 

(Sundell 2004).  

A contribuição das fontes interiores para a degradação da qualidade do ar em ambientes interiores é 

geralmente superior à das exteriores, havendo, no entanto, diferenças notórias entre os países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Nos países em desenvolvimento, onde a principal fonte de energia, 

quer para a confeção de alimentos, quer para o aquecimento, é a combustão in situ de biomassa ou carvão, 

as pessoas estão maioritariamente expostas a poluentes como PM, monóxido de carbono (CO), CO2, 

óxidos de azoto (NOx) e dióxido de enxofre (SO2) (WHO 2005). O mesmo se passa em algumas zonas 

rurais de países desenvolvidos, nomeadamente em Portugal, onde fornos a lenha e lareiras ainda têm um 

papel importante no quotidiano das pessoas (Canha et al., 2014, 2018). 
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Já nas metrópoles dos países desenvolvidos os edifícios são desenhados e construídos dando especial 

atenção à sua eficiência energética, tornando-os mais isolados (Hoskins 2003; Jones 1999). Para tal, são 

diminuídas as trocas de ar com o exterior e usados cada vez mais materiais sintéticos. Além da diminuição 

das trocas de ar, essenciais na manutenção da QAI, os materiais utilizados são também uma das principais 

fontes de poluentes como os COV, presentes sobretudo em tintas, vernizes e produtos de limpeza (Boor et 

al. 2017; Jones 1999). Estes fatores promovem drasticamente a acumulação de poluentes e a degradação 

da QAI, levando inclusive a que se atinjam concentrações superiores às do exterior (Teichman, 1995).  

Essa acumulação de poluentes no interior, potenciada pela revolução no design dos edifícios, é a principal 

causa daquilo a que se chama o SED. Este conceito surge na década de 70 e refere-se a queixas que, 

apesar de não serem iguais em todos os casos, são comuns aos ocupantes de edifícios com determinadas 

características (Redlich et al., 1997). Alguns sintomas mais comuns são: dores de cabeça, náuseas, 

irritação nos olhos e nas vias respiratórias, aumento de ataques de asma, entre outros. Tipicamente as 

queixas dos indivíduos diminuem ao sair do edifício em questão (Joshi, 2008). A chave para a resolução 

deste problema está no controlo de qualidade e manutenção dos sistemas de ventilação, promovendo as 

trocas de ar adequadas e tendo atenção às fontes de poluentes interiores, bem como às fontes de ar exterior 

(Redlich et al., 1997; Joshi, 2008).  A Tabela 1 mostra aqueles que têm sido os principais poluentes 

encontrados em ambientes interiores e as respetivas fontes de emissão. 

 

Tabela 1. Principais poluentes interiores e respetivas fontes de emissão (Adaptado de Spengler e Sexton (1983)) 

 

Poluentes Principais fontes de emissão 

Alergénios Pó, animais domésticos, insetos 

Amianto Materiais isoladores, extintores 

Monóxido de carbono 
Atividade metabólica, combustão incompleta, veículos motorizados em 

garagens  

Dióxido de carbono Respiração, combustão, caldeiras, fogões, aquecedores a gás, tabaco 

Formaldeído Isolamento, mobiliário 

Microrganismos Pessoas, animais, plantas, sistemas de ventilação 

Dióxido de azoto Ar exterior, combustão, veículos motorizados em garagens 

Compostos orgânicos voláteis Tintas, materiais de construção, tabaco, produtos de limpeza, cosméticos, 

perfumes 

Ozono Reações fotoquímicas  

Partículas Tabaco, ressuspensão, combustão, fibras de roupa, papel e tapetes 

Hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos 

Combustão, tabaco 

Pólen Ar exterior, plantas 

Radão Solo, materiais de construção 

Dióxido de enxofre Ar exterior, combustão 
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No entanto, é de notar que dentro do mesmo país, os poluentes não são sempre os mesmos. Alguns 

poluentes são caraterísticos de certas zonas geográficas. Um bom exemplo é o radão, um gás radioativo 

que se encontra tipicamente alojado em camadas rochosas, principalmente em solos graníticos (Pacheco 

Torgal, 2013), podendo penetrar nas habitações que não sejam devidamente isoladas essencialmente 

através do solo mas também através dos materiais de construção. Em Portugal o radão é um problema 

sobretudo nas regiões norte e centro, sendo os casos mais críticos nos distritos de Braga, Vila Real, Porto, 

Guarda, Viseu, Castelo Branco e Portalegre, tal como ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1. Mapa das concentrações de radão em Portugal. Fonte: Instituto Tecnológico e Nuclear (ITN) 

Para além de diferenças geográficas, há também diferenças entre épocas distintas no que diz respeito aos 

poluentes interiores mais comuns. Exemplo disso é o caso do amianto. Amianto (ou asbesto) é a 

denominação genérica dada a fibras de seis tipos de minerais silicatados. Já há cerca de 5000 anos que 

existem relatos do uso destas fibras, no entanto, no fim do século XX começaram a perceber-se os efeitos 

adversos da utilização destes minerais na saúde humana. A inalação destas fibras minerais pode provocar 

doenças como cancro do pulmão, mesotelioma e asbestose (doença que recebe o seu nome diretamente 

dos minerais em questão). Hoje em dia a comercialização do amianto já está proibida em toda a União 

Europeia, sendo que Portugal foi o último estado-membro a legislar essa proibição, apenas em 2005 (Janela 

e Pereira, 2016). Apesar da maioria destas fibras terem sido substituídas por outros materiais, ainda é 

possível encontrar amianto em alguns edifícios antigos, como por exemplo em escolas.  

2.1. Efeitos na Saúde  

A gravidade dos problemas associados à qualidade do ar dependem sobretudo da intensidade e da duração 

da exposição dos indivíduos aos poluentes (Hoskins 2003). Considerando que hoje em dia passamos a 

maior parte do nosso tempo em ambientes interiores (em algumas regiões até mais do que 90% do tempo) 

(Sundell 2004), é fácil perceber a importância que a QAI tem na saúde humana, mesmo que as 

concentrações de poluentes sejam mais baixas que no exterior, o que, para alguns poluentes, muitas vezes 

não se verifica. 

Segundo a OMS, cerca de 4 milhões de pessoas morrem prematuramente, por ano, devido a doenças 

atribuídas a uma pobre QAI. A grande maioria devido a equipamentos de cozinha ineficientes, como fogões 

altamente poluentes, queima de combustíveis sólidos e utilização de óleo de parafina para iluminação. Entre 
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as doenças mais comuns provenientes destes casos estão a pneumonia, acidentes vasculares cerebrais, 

cardiopatia isquémica, doença pulmonar obstrutiva crónica e cancro pulmonar (WHO, 2019). Posto isto, 

devido à enorme variedade de poluentes que se podem encontrar em ambientes interiores, os problemas 

associados a uma má QAI não são sempre os mesmos, apesar de atingirem principalmente os sistemas 

respiratório e cardiovascular (Hoskins 2003). 

2.2. Poluentes Físico-químicos 

Tal como referido anteriormente, os poluentes considerados na avaliação da QAI podem ter diversas 

origens. Neste trabalho apenas foram considerados poluentes químicos, nomeadamente matéria 

particulada (PM2,5 e PM10), CO2 e COV, cada um deles analisados em seguida.  

2.2.1. Matéria Particulada 

Designa-se por matéria particulada (PM) a mistura de partículas sólidas e líquidas suspensas no ar. Estas 

misturas são tipicamente constituídas por sulfatos, nitratos, amónio, carbono elementar e orgânico, 

podendo ainda conter componentes biológicos (WHO 2013). A PM tem diversas origens, tais como 

combustão de combustíveis fósseis, atividades industriais, erosão de pavimentos, agricultura, construção 

civil e ventos que trazem partículas de outras partes do mundo (como areia do deserto do Sahara, que 

chega à Europa através dos ventos de sul) (WHO, 2013; US EPA, 2018). Já em ambientes interiores as 

principais fontes de PM são o ar exterior, o fumo de tabaco, a combustão associada a fornos e fogões 

(Spengler e Sexton, 1983), e movimentos dos ocupantes, como varrer ou aspirar, que promovem a 

libertação e suspensão de partículas depositadas nas roupas, tapetes e outras superfícies (Abt et al. 2000). 

A PM pode também ser classificada em dois tipos: primária e secundária. A PM primária é a que é emitida 

diretamente para a atmosfera pelas fontes acima mencionadas enquanto que a secundária resulta de 

reações químicas entre poluentes já presentes na atmosfera, principalmente óxidos de azoto e dióxido de 

enxofre (emitidos sobretudo pelo sector dos transportes e processos industriais), originando novas 

partículas (WHO, 2013). Já em ambientes interiores, as suas principais fontes são  

A matéria particulada está geralmente dividida em duas categorias, consoante o seu diâmetro aerodinâmico 

(DA). PM2,5-10 são as partículas de maior dimensão, denominadas grosseiras, e correspondem a um DA 

entre 2,5 e 10 µm. As partículas inaláveis (PM10, com DA inferior a 10 µm), podem penetrar no sistema 

respiratório, depositando-se na traqueia e brônquios, e estão associadas ao aumento da morbidade e 

agravamento de doenças respiratórias crónicas como a asma (WHO 2013; Kim et al. 2015). PM2,5 são as 

partículas cujo DA é igual ou inferior a 2,5 µg.m-3. Estas partículas, normalmente chamadas de partículas 

finas, penetram mais profundamente no sistema respiratório, normalmente depositando-se nos alvéolos 

pulmonares. A exposição, principalmente de longo prazo, a estas partículas aumenta  a morbidade e 

mortalidade, podendo agravar doenças respiratórias crónicas, bem como potenciar problemas como cancro 

pulmonar (Chalvatzaki et al., 2019; Kim et al., 2015; WHO, 2013). Dentro das partículas finas existem ainda 

as partículas ultrafinas, com DA inferior a 1 µm, sendo que estas partículas podem atravessar o sistema 

respiratório e chegar à corrente sanguínea.  

A Portaria n.o 323-A/2013 define os valores limite numa média de 8 horas para as concentrações de PM 

em ambientes interiores, nomeadamente 25 µg.m-3 para PM2,5 e 50 µg.m-3 para PM10. 
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2.2.2. Dióxido de Carbono 

O CO2 é um gás inodoro e incolor. Está naturalmente presente na atmosfera e é gerado principalmente 

através de erupções vulcânicas, decomposição de matéria orgânica e da combustão de combustíveis 

fósseis e de biomassa. Para além disso, existem grandes depósitos deste gás presos no solo, no fundo dos 

oceanos. Quando libertado para a atmosfera, o CO2 é um dos principais gases de efeito de estufa, gases 

estes que bloqueiam a radiação solar refletida pela superfície da Terra e permitem manter a temperatura 

da atmosfera no intervalo necessário para a ocorrência de vida no planeta, no entanto o excesso do efeito 

de estufa leva ao aumento da temperatura para valores perigosos para a vida humana. Assim, este gás tem 

efeitos nocivos, relacionados com o aumento Efeito de Estufa que, deste a Revolução Industrial, tem levado 

ao Aquecimento Global e a severas alterações climáticas (Theilmann 2018, 2019). 

Do ponto de vista da QAI, apesar da existência de fontes de emissão interiores como a combustão 

associada a fornos ou tabaco (Spengler e Sexton, 1983), o CO2 é, principalmente, um produto natural da 

respiração humana (Wanner, 1993), muitas vezes utilizado como indicador da QAI e da adequabilidade das 

taxas de ventilação (APA, 2009; Persily, 1997; Yamamoto et al., 2010). Uma vez que é algo que ocorre 

naturalmente, o CO2 em ambientes interiores é normalmente considerado um contaminante e não um 

poluente. Não deixa, no entanto, de ser nocivo para a saúde humana: o CO2 é reportado como um inibidor 

cognitivo (Satish et al., 2012) e a exposição prolongada a este gás pode ter vários efeitos nocivos no bem 

estar humano, como, enxaquecas, irritação do sistema respiratório, náuseas, tonturas e até perda de noção 

de profundidade (Schwarzberg, 1993; Yang et al., 1997), daí a sua relevância enquanto indicador da QAI, 

nos mais diversos contextos.  

A Portaria n.o 323-A/2013 da legislação portuguesa indica que as concentrações de CO2 em ambientes 

interiores não deve exceder os 2250 mg.m-3, dando uma margem de tolerância de 30% a este valor. 

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, as concentrações típicas de CO2 encontradas em ambientes 

interiores estão entre os 1080 e os 1440 mg.m-3 (APA, 2009). 

2.2.3. Compostos Orgânicos Voláteis 

Compostos orgânicos voláteis (COV) são compostos químicos formados à base de carbono que 

apresentam elevada volatilidade, produzindo assim vapores à temperatura ambiente (Pennerman et al. 

2016; Thurston 2017). As principais fontes destes compostos em ambientes interiores são produtos 

sintéticos, como, por exemplo, tintas, vernizes, ambientadores, colas, madeira, produtos de limpeza, entre 

outros (Spengler e Sexton, 1983; Thurston, 2017; US EPA, 2019), sendo que na maioria das vezes as 

concentrações de COV em ambientes interiores chega a ser cerca de dez vezes superiores à do exterior 

(US EPA, 2019). Para além destas fontes, vários COV formam-se no interior do organismo humano, 

maioritariamente na corrente sanguínea e acabam por ser exalados pela respiração humana. Uma vez que 

estes COV se formam no sangue, a sua análise na respiração humana é muitas vezes utilizada em 

monitorização de problemas de saúde por permitirem avaliar simultaneamente vários processos do corpo 

humano (Miekisch et al., 2004; Phillips, 1997; Phillips et al., 1999). 

No entanto, a exposição excessiva a COV pode ter efeitos nocivos para a saúde humana como irritação 

das vias respiratórias e dos olhos, náuseas, tonturas e, em alguns casos, podendo mesmo provocar 

doenças cancerígenas (US EPA, 2019), daí serem considerados poluentes e ser necessário o cuidado à 

exposição que nos sujeitamos. Como tal, a Portaria n.o 323-A/2013 define que as concentrações de COV 

em ambientes interiores não deve exceder os 600 µg.m.3, com uma margem de tolerância de 100%.  
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2.3. Parâmetros de Conforto (hidrotérmico) 

Para além dos poluentes atmosféricos considerados no estudo, foram também monitorizados dois 

parâmetros de conforto térmico: a temperatura ambiente (Ta) e a humidade relativa (HR). Não sendo 

necessariamente prejudiciais à saúde por si mesmos, estes parâmetros têm influência no sono e na sua 

qualidade.  

O conforto térmico é algo bastante subjetivo e está associado ao balanço térmico do corpo de cada 

indivíduo. O conforto térmico depende da atividade física e do vestuário de cada um, sendo também afetado 

por fatores ambientais como a Ta, a HR e a velocidade do ar. Assimetrias na temperatura radiante (emitida 

por objetos e superfícies) e diferenças verticais na temperatura do ar também influenciam o conforto térmico 

(ISO 7730 2005). Para além destes, fatores fisiológicos como a idade, o sexo e o metabolismo de cada 

pessoa também afetam o conforto térmico (Ramos 2013).  

A norma ISO 7730 avalia o conforto térmico com base em dois indicadores: o PMV (predicted mean vote) 

e o PPD (predicted percentage dissatisfied). O primeiro considera os fatores ambientais acima mencionados 

e tem por base uma escala de sensação térmica a variar entre os -3 (frio) e o 3 (quente). Através de um 

modelo matemático, o PMV prevê o valor médio de votos para Ta ideal, dentro de um determinado grupo 

de pessoas no mesmo ambiente.  O PPD é obtido através do PMV e é um índice que quantifica a 

percentagem de pessoas num dado ambiente que se prevê ficarem insatisfeitas com a configuração térmica 

ideal obtida através do PMV. A Figura 2 mostra a relação entre o PPD e o PMV. Como se verifica o PPD é 

mais baixo quando o PMV é zero, ou seja, quando a maioria das pessoas não está com frio nem com calor. 

No entanto, o PPD nunca atinge o zero, uma vez que o conforto térmico é subjetivo e o PMV dá-se através 

da maioria e não da unanimidade.  

 

Figura 2. PPD em função do PMV (fonte: ISO 7730, 2005) 
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2.3.1. Temperatura Ambiente 

A temperatura ambiente (Ta) é um fator de elevada importância no quotidiano humano, que influencia as 

nossas atividades e a resposta do corpo humano a diferentes estímulos. Ta mais elevadas fazem com que 

atinjamos mais rápido o estado de exaustão (Galloway e Maughan, 1997) e podem afetar o sono, reduzindo 

a sua duração e qualidade, aumentando o estado de vigília (Okamoto-Mizuno et al., 1999) e aumentando a 

latência do sono (Lan e Lian, 2016). 

Em ambientes interiores a temperatura está normalmente controlada, muitas vezes por sistemas AVAC e 

afeta sobretudo o conforto dos ocupantes. A norma ISO 7730 de 2005 define que o intervalo ótimo para a 

Ta em ambientes interiores é entre os 23ºC e os 26ºC no período de verão e entre os 20ºC e os 24ºC no 

período de inverno, sendo que temperaturas mais altas potenciam um sentimento de desconforto e uma 

perceção de uma má QAI (Fang et al., 1998), principalmente quando em conjunto com elevadas HR. Em 

ambientes de trabalho, Ta e HR mais baixas ajudam a aliviar sintomas de SED e, por consequência, podem 

ajudar a potenciar a produtividade (Fang et al. 2004). 

2.3.2. Humidade Relativa 

A humidade relativa (HR) é a relação entre a quantidade de humidade absoluta (quantidade de água 

existente no ar) e o ponto de saturação (quantidade máxima de água que poderia existir no ar para a mesma 

temperatura). Humidades relativas demasiado altas ou demasiado baixas podem causar desconforto, uma 

vez que influenciam a perceção térmica. Para além disso, têm efeitos diretos e indiretos na saúde humana. 

HR abaixo dos 20% pode causar irritação nos olhos, enquanto que níveis mais moderados podem reduzir 

a intensidade da asma (Arundel et al., 1986). Vários estudos realizados em escritórios reportam irritações 

nos olhos e nas vias respiratórias como duas das principais queixas dos utentes desses mesmos espaços. 

Para além disso, vários estudos mostram a relação positiva entre baixa HR [5 – 30%] e queixas de sensação 

de “ar seco” e irritações oculares e nas vias respiratórias (Wolkoff 2018a), sendo que uma das principais 

causas da sensação de “ar seco” é precisamente a baixa HR (Wolkoff 2018b). 

Para além disso, a HR tem uma grande influência em vários contaminantes biológicos. As populações de 

ácaros proliferam para HR superiores a 50% e atingem o seu pico para valores próximos dos 80%. Por 

outro lado, a maioria dos fungos vê o seu crescimento inibido para HR inferiores a 60% (Arundel et al., 

1986). A HR também potencia determinadas interações químicas, aumentando assim a concentração de 

certos poluentes no ar. O dióxido de enxofre (SO2) e o dióxido de azoto (NO2) reagem com o vapor de água 

presente no ar para formarem outros compostos nocivos à saúde humana. O SO2 forma aerossóis contendo 

sais sulfatados e ácido sulfúrico, sendo que o último provoca irritações fortes nas vias respiratórias. Já o 

NO2, que em ambientes interiores pode provir de aquecedores ou fogões a gás, interage com o vapor de 

água para formar ácidos nitroso e nítrico, ambos prejudiciais na medida em que podem potenciar doenças 

respiratórias e afetar os pulmões (Arundel et al., 1986). Também a concentração de ozono (O3) em 

ambientes interiores é influenciada pela HR, desta vez por HR mais baixas, uma vez que HR mais elevadas 

promovem a adsorção do gás a superfícies interiores. O O3 é um gás irritante para os olhos e membranas 

mucosas (Arundel et al., 1986). 

Tal como é possível observar na Figura 3, adaptada de Arundel et al. (1986), o intervalo ótimo para a HR 

em ambientes interiores, de forma a minimizar os efeitos adversos para a saúde humana é entre os 40% e 

os 60%. A norma ISO 7730 apresenta um intervalo mais abrangente ([30 – 70 %]).  
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*Dados insuficientes a partir dos 50% 

 

Figura 3. Intervalo ótimo de humidade relativa para minimizar efeitos nocivos na saúde humana. A largura 

das barras indica a intensidade do efeito dos contaminantes (fonte: Arundel et al., 1986).  

Para estudar como controlar a HR em ambientes interiores, Padfield (1998) utilizou uma câmara 

experimental onde o fluxo de vapor de água era controlado, permitindo estudar a influência da utilização de 

vários tipos de materiais de construção como paredes e testar a sua capacidade de controlar a HR na 

câmara. Os materiais testados foram: tijolo, betão celular, madeira, terra, cal, argamassa, gesso e 

isolamento de lã. Entre estes, o melhor material foi a madeira, aplicada com a direção longitudinal 

perpendicular à superfície exposta. Também foi testada uma mistura de bentonite (um tipo de argila) e 

perlite (um vidro vulcânico). Estes materiais tamponam eficazmente a humidade e são particularmente úteis 

em divisões como cozinhas ou casas de banho, onde são produzidas grandes quantidades de vapor de 

água. Em edifícios com baixas trocas de ar estes materiais anulam o ciclo anual de HR, em que esta 

aumenta em determinadas estações e diminui noutras. Em edifícios que necessitem de trocas de ar 

regulares e HR estável, como habitações, a melhor alternativa é utilizar ventilação mecânica em conjunto 

com os materiais de construção em questão. 
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 Sono 

“De um ponto de vista evolutivo, o sono não faz sentido. Ao se deitarem para dormir todas as noites os 

nossos antepassados caçadores-recolectores colocavam-se numa posição de vulnerabilidade a ataques 

de predadores. A seleção natural deveria ter favorecido os indivíduos que necessitavam de menos sono. 

Ao longo dos milénios, o Homo sapiens deveria ter desenvolvido a capacidade de sobreviver e prosperar 

com pouco ou nenhum sono. Claramente, isso não aconteceu. O sono deve servir alguma função que o 

faça valer o risco.” (Owens 2018) 

Segundo Carskadon e Dement (2005), o sono é um estado neuro-comportamental recorrente e reversível, 

de relativa desconexão e falta de resposta ao meio ambiente. No ser humano, é normalmente acompanhado 

por uma postura reclinada ou deitada, quietude e olhos fechados. Rechtschaffen (1968) classifica as etapas 

de sono em seis estágios: Acordado (Awa), Fases 1 (S1), 2 (S2), 3 (S3) e 4 (S4) e sono com movimentos 

oculares rápidos (rapid eye movement) (sono REM). As Fases de S1 a S4 e sono REM correspondem ao 

chamado ciclo do sono, um ciclo que (nos adultos) dura aproximadamente 90 minutos e se repete ao longo 

do período de sono. A S1 corresponde a quando adormecemos e estamos sob sono leve, esta fase dura 

cerca de 5 a 10 minutos. Na S2, o cérebro produz fluxos de sono (oscilações de atividade neural). Estes 

fluxos são rápidos e rítmicos. É nesta fase que a temperatura corporal começa a descer e o ritmo cardíaco 

a abrandar, preparando o corpo para entrar em sono profundo. As S3 e S4 correspondem ao sono profundo 

e são também designadas, em conjunto, pela fase de slow wave sleep (SWS) (Moser et al. 2009) devido 

ao tipo de ondas emitidas pelo cérebro. É principalmente durante estas fases que o corpo repara tecidos, 

forma osso e músculo e reforça o sistema imunitário. Por fim, no sono REM a atividade cerebral é muito 

maior. Esta fase carateriza-se por movimentos oculares rápidos, daí o seu nome e é nesta fase que ocorrem 

sonhos mais intensos. Normalmente o primeiro período de sono REM ocorre cerca de 90 minutos depois 

de adormecermos e dura cerca de 10 minutos, no entanto, a cada ciclo que passa este período prolonga-

se, podendo durar até uma hora (Ghasemzadeh et al. 2018; WebMd 2019c). 

O sono é regulado por três processos distintos: um processo homeostático, um processo circadiano e 

processo ultradiano (Borbély e Achermann, 1999). O processo homeostático regula a propensão ao sono, 

aumentando no estado acordado e diminuindo enquanto dormimos. O processo circadiano é um processo 

independente da quantidade e timing do sono anterior e determina a alternância de períodos com propensão 

alta e baixa para o sono (Borbély e Achermann, 1999). Nos humanos, tal como na maioria dos animais, 

este “relógio” circadiano está intrinsecamente ligado ao relógio solar e os seus estados variam consoante 

a luz disponível. A preferência por períodos com menos ou mais luz para estar mais ativo é o que se chama 

de cronótipo (Roenneberg et al., 2003). O processo ultradiano ocorre durante o sono e é representado pela 

alternância entre o sono REM e não-REM. 

Ainda não há consenso dentro da comunidade científica sobre qual a principal propósito do sono, no entanto 

alguns dos seus benefícios, bem como as consequências da sua privação estão já bem documentados. É 

através do sono que o corpo recupera da fadiga acumulada ao longo do dia. A falta de sono traz várias 

complicações como a obesidade, problemas psicológicos, doenças crónicas e degradação do sistema 

imunitário. Por exemplo, um estudo onde foram entrevistados 496 adultos suíços ao longo de 13 anos (aos 

27, 29, 34 e 40 anos de idade) em relação aos seus hábitos de sono encontrou uma associação positiva 

entre uma curta duração do sono e obesidade enquanto os indivíduos eram mais novos (aos 27 anos) e 

uma correlação negativa entre a duração do sono e o índice de massa corporal nos adultos mais jovens 
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(Hasler et al., 2004). Em 1982, a Sociedade Americana do Cancro inquiriu mais de 1,1 milhões de 

participantes sobre a duração do seu sono e frequência de insónias de modo a averiguar se estes 

parâmetros estavam associados a mortalidade. Os indivíduos cujo sono durava cerca de 7 horas foram os 

que apresentaram maior taxa de sobrevivência. O risco de mortalidade aumentou significativamente nos 

indivíduos que dormiam mais do que 8 horas ou menos do que 6, registando-se até um aumento de 15% 

no risco de mortalidade para os que dormiam mais de 8,5 ou menos do que 4,5 horas. Não foram 

encontradas associações entre a frequência de insónias e o risco de mortalidade (Kripke et al., 2002). 

Ayas et al. (2003) averiguaram a influência da restrição de sono no desenvolvimento de diabetes. Cerca de 

70 mil mulheres norte-americanas, sem diabetes à partida, responderam a um questionário sobre o seu 

sono em 1986, em que cerca de 2 mil foram acompanhadas ao longo dos 10 anos seguintes para avaliar o 

desenvolvimento da doença. Mulheres que dormiam 5 ou menos horas por dia e mulheres que dormiam 9 

ou mais horas por dia viram o seu risco de contrair diabetes subir (1,18% para as que dormiam pouco e 

1,29% para as que dormiam demasiado). A correlação entre a duração do sono e o risco de contrair diabetes 

pode estar associado com a influência da duração do sono no ganho de peso. Os mesmos autores 

desenvolveram um estudo semelhante para averiguar a influência da duração do sono na possibilidade de 

contrair a doença coronária. Tal como para a diabetes, a duração excessiva (≥9h) ou insuficiente (≤5h) do 

sono estava moderadamente correlacionada com o risco de contrair esta doença.  

Dewald et al. (2010) analisaram a relação entre a duração do sono, a qualidade do sono e a sonolência na 

produtividade escolar de crianças através de uma análise da literatura sobre a temática. As três variáveis 

apresentaram correlações moderadas com o desempenho escolar. A sonolência é a que se relaciona mais 

significativamente com o desempenho (r=-0,133), seguida da qualidade do sono (r=0,096) e por fim pela 

duração do sono (r=0,069).  

A falta de sono traz consequências a nível profissional, não apenas do ponto de vista da produtividade, mas 

também em questões de segurança. Gold et al. (1992) inquiriu 635 enfermeiros em Massachusetts, EUA, 

sobre os seus turnos, o seu sono e acidentes de trabalho. Comparativamente a enfermeiros que apenas 

faziam turnos de manhã ou tarde, os enfermeiros que trabalhavam em turnos rotativos apresentaram o 

dobro da probabilidade de adormecer durante o caminho para o trabalho ou para casa e também o dobro 

da probabilidade de erros ou acidentes de trabalho devido a sonolência. Já Scott et al. (2007) analisou 

diários de trabalho de 895 enfermeiros em hospitais americanos, contendo informação sobre horários de 

trabalho, duração de sono, e episódios de sonolência no trabalho e em movimentos pendulares. Dos quase 

900 enfermeiros, 596 enfermeiros, correspondendo a 2/3 da amostra considerada, reportaram pelo menos 

um episódio de condução sonolenta e 30 disseram sentir sonolência a conduzir após cada turno.  

A segurança rodoviária é um dos principais fatores a ser influenciada pelo sono (ou falta dele). Catarino et 

al. (2014) entrevistou 714 camionistas portugueses aplicando dois testes de sono: a Escala de Sonolência 

de Epworth e o questionário de Berlim. Da amostra total, 20% dos camionistas apresentaram sonolência 

diurna excessiva e 29% estavam em risco de ter síndrome de apneia obstrutiva do sono. Cerca de 37% dos 

camionistas reportaram quase terem tido acidentes recentemente, dos quais cerca de 43% devido a 

sonolência. Outros 37% tiveram efetivamente acidentes, dos quais 16% relacionados com o sono. Também 

os pilotos de aviões apresentam problemas de fadiga e sonolência. Reis et al. (2016) elaboraram um 

questionário sobre queixas de sono, sonolência e fadiga, ao qual responderam 435 pilotos portugueses, em 

que 35% apresentaram queixas de sono, 59% reportaram sonolência diurna e cerca de 90% sofriam de 

fadiga. 
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3.1. Qualidade e Saúde do Sono 

Há uma perceção que a qualidade de sono corresponde a quantidade de sono, o que não é verdade. Apesar 

de haver relação entre os dois conceitos, a qualidade do sono é normalmente definida como uma pontuação 

conjunta de vários fatores como a quantidade de sono, o tempo necessário para adormecer (latência do 

sono), número de vezes que se acorda durante a noite, satisfação com o sono e sensação de 

descanso/fatiga de manhã (Pilcher et al., 1997).  

De forma a perceber até que ponto estes conceitos se cruzam e a sua influência na saúde e bem estar das 

pessoas, Pilcher et al. (1997) desenvolveram dois estudos com estudantes universitários norte-americanos. 

No primeiro estudo, os estudantes preencheram um diário de sono durante 7 dias antes do seu exame final. 

Na véspera do exame responderam a um questionário composto por vários testes de sono e de bem-estar, 

entre os quais o PSQI. A correlação entre a quantidade e qualidade do sono foi relativamente baixa: o 

tempo a dormir apresentou uma correlação de 0,08 com a qualidade de sono reportada pelos estudantes e 

-0,31 com o PSQI. Já os parâmetros de saúde e bem-estar relacionaram-se mais com a qualidade do sono 

do que com a quantidade. Baixa qualidade do sono, segundo o PSQI, estava associada a queixas de saúde 

físicas, bem como sentimentos de fadiga, depressão, tensão, depressão e confusão. O segundo estudo foi 

semelhante ao primeiro, mas numa altura menos stressante do semestre e com uma amostra mais alargada 

de voluntários. Os resultados foram semelhantes.  

Outro conceito a ter em conta é o de saúde do sono. Da mesma maneira que, segundo a OMS, a saúde 

não é apenas a ausência de doenças, mas sim “um estado de completo bem-estar físico, mental e social” 

é limitante definir a saúde do sono como a mera ausência de distúrbios. Buysse (2014) considera que a 

saúde do sono deve ser medida considerando cinco dimensões: satisfação, estado de alerta, timing, 

eficiência e duração. O autor afirma que estas dimensões são adequadas para a monitorização porque: 

estão associadas a parâmetros de saúde; todos podem ser expressos em termos positivos, como “melhor” 

ou “boa”; podem ser medidas através de autorrelato e, por fim, são facilmente entendidas por profissionais 

da saúde e pelo público em geral.  Esta perceção do que é a saúde do sono levou Buysse a criar a escala 

SATED, utilizada na construção do questionário desenvolvido nesta dissertação.  

3.2. Distúrbios do Sono 

Distúrbio do sono é o nome dado a um conjunto de perturbações que ocorrem durante o sono e podem 

afetar o seu ciclo. Alguns dos distúrbios mais comuns são: apneia do sono, bruxismo, narcolepsia, insónia, 

hipersónia e síndrome das pernas inquietas (RLS). A apneia do sono refere-se a um conjunto de síndromes 

que consistem na redução ou paragem completa do fluxo de ar respirado durante o sono. Existem três tipos 

de apneia do sono: a apneia obstrutiva do sono (OSA), em que as vias respiratórias são obstruídas, a 

apneia central do sono (CSA), em que as vias respiratórias não estão bloqueadas, mas o cérebro não emite 

o sinal necessário aos músculos envolvidos na respiração (WebMd 2019b) e a apneia do sono mista, em 

que o paciente apresenta sintomas de ambos os tipos anteriores. A CSA está sobretudo associada a 

paragens cardíacas (Douglas et al., 2003). Bruxismo consiste em movimentos repetitivos dos músculos 

mandibulares que resultam em cerrar e ranger os dentes, acabando por os desgastar. A narcolepsia é um 

distúrbio neurológico crónico que se carateriza por sonolência diurna excessiva e início precoce do sono 

REM. Também causa cataplexia, ou seja, a perda repentina dos sentidos (Aldrich 1992). A insónia é um 

distúrbio do sono que muitas vezes está associado a outro problema de saúde. É caraterizada pela 
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insatisfação com a qualidade e/ou duração do sono, dificuldade em adormecer, acordar a meio da noite ou 

demasiado cedo. Está também associada a sintomas como sonolência diurna, fadiga e baixo desempenho 

cognitivo (Morin e Benca, 2012). Nos EUA, em 1994, estimava-se que cerca de 40% da população era 

afetada por insónia e que, entre baixa de produtividade, acidentes, absentismo e custos médicos, a insónia 

causava um prejuízo que rondava os 100 milhões de dólares (Stoller 1994). Hipersónia é um distúrbio 

caraterizado pela excessiva sonolência diurna, sendo que pacientes que sofrem deste distúrbio podem 

adormecer em qualquer lado (WebMd 2019a). O Grupo de Estudo da Síndrome das Pernas Inquietas 

carateriza este distúrbio com quatro componentes: 1) desejo intenso de mover as extremidades (membros); 

2) inquietude motora; 3) agravamento dos sintomas durante o repouso; e 4) agravamento dos sintomas 

durante a noite. Muitas vezes o RLS perturba o sono e provoca movimentos involuntários durante o mesmo 

(Walters et al. 1995). 

A presença de distúrbios do sono pode ser indicativa ou potenciadora de problemas psicológicos como a 

depressão. Ford e Kamerow (1989) questionaram 7954 americanos sobre queixas de sono e sintomas 

psiquiátricos. Os inquiridos voltaram a ser entrevistados um ano depois. Desta amostra, 10% apresentava 

sintomas de insónia e 3,2% de hipersónia. 46% dos que foram diagnosticados com hipersónia e 40% dos 

que apresentaram insónia tinham também um problema psiquiátrico, contrastando com os 16% de 

indivíduos com problemas psiquiátricos de entre os que não tinham qualquer distúrbio do sono. A 

associação entre distúrbios do sono e problemas psiquiátricos pode ser ainda mais grave e levar a 

tendências suicidas (Bernert et al., 2005). 

Åkerstedt et al. (2002) inquiriu 5720 cidadãos suecos, empregados, de forma a averiguar a presença de 

distúrbios do sono. Os fatores que mais aumentam a probabilidade de contrair distúrbios do sono, expressa 

através de uma medida estatística que avalia a força da associação de dois eventos (OR), foram elevadas 

responsabilidades no trabalho (OR=2,15), o esforço físico no trabalho (OR=1,94), elevada idade (OR=1,98) 

e elevado índice de massa corporal (OR=1,48). Para além destes, foi ainda introduzida uma variável relativa 

à incapacidade de parar de pensar no trabalho durante os tempos livres. Esta variável foi a que apresentou 

maior OR (3,20). Outros fatores como um forte suporte social diminuem o risco de contrair distúrbios do 

sono (OR=0,44). 

Os distúrbios do sono também podem ser potenciados por fases da vida em que a pessoa se encontra, por 

exemplo, na gravidez. Facco et al. (2010) aplicaram questionários compostos por cinco testes de sono. O 

questionário foi aplicado em duas fases da gravidez: por volta das 14 e das 30 semanas. Ao longo da 

gravidez a duração média do sono diminuiu, e a percentagem de pacientes que reportam ressonar 

frequentemente aumentou. Também as pacientes com síndrome de pernas inquietas aumentaram de 17% 

para 31%, tal como a má qualidade do sono, segundo o PSQI, que passou de 39% das pacientes com um 

score superior a cinco no primeiro questionário para 53% no segundo. Também em pacientes que estão 

sujeitos a diálises, os distúrbios de sono são mais prevalentes, com cerca de 80% dos pacientes inquiridos 

por Parker (2003) a reportarem distúrbios do sono como apneia do sono e síndrome das pernas inquietas. 

Várias doenças crónicas também estão associadas a distúrbios do sono. Foley et al. (2004) estudaram esta 

relação em populações mais velhas. Problemas como depressão, doenças cardíacas, dores corporais e 

problemas de memória foram associados a sintomas de insónia. Outros problemas como obesidade, artrite, 

diabetes e osteoporose estavam associados a outros distúrbios como apneia, hipersónia e síndrome das 

pernas inquietas.  
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Apesar de toda a informação já existente acerca de distúrbios do sono, muitas vezes a presença destes 

não é diagnosticada. Young et al. (1997) inquiriram 4925 trabalhadores estatais norte-americanos em 

relação aos hábitos de sono para avaliar a presença de sintomas de síndrome da apneia do sono (SAS). 

Da amostra total, foram selecionados 1090 indivíduos para serem submetidos a uma polissonografia. O 

estudo concluiu que cerca de 80% dos homens com SAS grave ou moderada ainda não tinha sido 

diagnosticada. Para as mulheres o valor foi ainda mais elevado: 93% das mulheres com SAS grave ou 

moderada não estava previamente diagnosticada.  

 Ambiente de Sono 

Os ambientes de sono são tipicamente caraterizados por baixas taxas de ventilação (Canha et al., 2017), 

promovendo assim a acumulação de poluentes ao longo da noite. Wong e Huang (2004) efetuaram 

medições da QAI de três moradias em Singapura, equipadas com diferentes tipos de sistemas de ar 

condicionado. Descobriram que quando os ocupantes dormiam com AC ligado havia uma acumulação de 

CO2, atingindo valores mais elevados do que com Ventilação Natural (VN). Descobriram ainda que os 

indivíduos quando dormiram com AC ligado apresentavam mais sintomas de SED do que quando dormiram 

com VN. 

Kim et al. (2010) estudaram o ambiente e a qualidade de sono de 24 mulheres residentes em apartamentos 

em Seul, na Coreia do Sul. O estudo reportou que as pessoas estão expostas a vários problemas durante 

o sono, em especial temperaturas e humidades relativas demasiado baixas ou elevadas, dependendo da 

estação do ano, bem como elevadas concentrações de CO2. Para além disso, concluiu também que a 

qualidade do ambiente do sono e do próprio sono é dependente das estações do ano, sendo que as pessoas 

dormiram melhor durante a primavera, seguida do inverno e finalmente no verão. No entanto, no verão, 

devido a maior ventilação, a QAI nos quartos era melhor, com a média de CO2 abaixo dos 1800 mg.m-3.  

Sekhar e Goh (2011) fizeram uma comparação da qualidade do sono, qualidade do ar percecionada e 

conforto térmico, alterando as condições de ventilação, nomeadamente entre quartos com ar condicionado 

(AC) e quartos com ventilação natural e/ou mecânica (NMV) numa zona residencial de Singapura. 

Observou-se que os quartos com AC promoviam a acumulação de CO2, atingindo níveis mais elevados que 

os NMV, sendo que os primeiros apresentaram concentrações deste gás no intervalo entre os 900 e os 

1980 mg.m-3 enquanto que os segundos apresentaram concentrações entre os 756 e os 1010 mg.m-3. Isto 

deve-se ao facto do AC estar instalado com um sistema de recirculação, reduzindo a quantidade de ar 

fresco que entrava nos quartos. A Ta dos quartos com AC encontrava-se sempre dentro dos limites de 

conforto (22,5 a 25,5 ºC) enquanto que a dos quartos NMV se encontrava tipicamente entre os 27,0 e os 

30,5 ºC. Para ambos os casos, a HR estava próxima dos 70%. Foi também verificado que o CO2 afetava 

negativamente a duração do sono. Para além disso, no que diz respeito à qualidade do sono, não houve 

qualquer queixa por parte dos indivíduos dos quartos com NMV, havendo 3 queixas dos indivíduos dos 

quartos com AC. Este trabalho concluiu, portanto, que a presença de NMV promove um melhor ambiente 

de sono do que o AC.  

Han et al. (2007) estudaram o conforto térmico dentro de habitações em três cidades no centro sul da China, 

ou seja, num clima húmido e quente. Os resultados mostraram que a temperatura ambiente melhor aceite 

pelos ocupantes estava entre os 22,0 ºC e os 25,9 ºC, sendo que a temperatura ideal correspondia aos 

22,8 ºC. Já Djongyang et al. (2012) procuraram estabelecer alguns parâmetros de conforto ideais para 
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ambientes de sono para climas tropicais secos, obtendo um intervalo ótimo de temperatura ambiente entre 

os 27ºC e os 30ºC.  

Urlaub et al. (2015) apresentaram uma revisão da literatura dos estudos que se focam na influência da Ta 

e da QAI na qualidade do sono, tendo sido encontradas 41 publicações neste âmbito. No entanto, apenas 

24 destas publicações cumpriam os requisitos estabelecidos pelos autores para serem considerados. 

Desses 24, 18 focavam-se na temperatura. Sewitch et al. (1986) e Palca et al.(1986) estudaram o efeito de 

baixas temperaturas no sono de mulheres e homens respetivamente. Sewitch et al. (1986) baixaram pouco 

a temperatura (as voluntárias dormiam sem roupa e descobertas em salas amenas, com temperaturas entre 

os 26,7 e os 28,3ºC) e não encontraram indicadores da degradação do sono. Já Palca et al.(1986), 

aumentando a diferença de temperatura, para temperaturas a rondar os 21,0ºC, concluíram que o frio 

aumentava o estado de vigília. Relativamente a temperaturas mais elevadas, vários estudos reportam que 

estas têm influência negativa no sono, nomeadamente reduzindo a sua qualidade, o sono REM e o tempo 

total de sono (Haskell et al., 1981; Lan et al., 2014; Libert et al., 1988; Okamoto-Mizuno et al., 1999, 2004). 

No que respeita à QAI, apenas 6 estudos foram considerados, no entanto, apenas 3 procuraram relacionar 

o ambiente de sono com a sua qualidade. Laverge e Janssens (2009) comparam a influência de duas 

concentrações distintas de CO2 (650 e 1500 ppm) no conforto durante o sono, não obtendo diferenças 

significativas. Lan et al. (2013) e Zhou et al. (2014) estudaram a influência de ventilação personalizada na 

qualidade do sono, obtendo resultados positivos, na medida em que esta aumentava com o uso de 

ventilação personalizada.  

Strøm-Tejsen et al. (2016) estudaram os efeitos da qualidade do ar no quarto (alterando os tipos de 

ventilação) no sono e no desempenho no dia seguinte. Primeiramente a ventilação foi mudada ao abrir uma 

janela, a concentração média de CO2 passou de 4650 a 1788 mg.m-3 com a janela fechada ou aberta 

respetivamente. Posteriormente, uma ventoinha foi instalada e acionada quando os níveis de CO2 atingiam 

os 1620 mg.m-3, atingindo-se concentrações médias de 4310 (janela fechada) e 1510 (janela aberta) mg.m-

3. A temperatura não variou consoante o tipo de ventilação. Medidas objetivas da qualidade do sono 

reportaram melhor sono quando a concentração de CO2 era mais baixa. O mesmo aconteceu com a 

sonolência reportada pelos indivíduos e com o desempenho no dia seguinte.  

Lan e Lian (2016) levaram a cabo uma revisão da literatura relativa à influência do ambiente térmico no 

sono. Reportaram que o sono humano é altamente sensível a alterações na temperatura e desvios da 

temperatura ideal para a neutralidade térmica (29ºC) aumenta o estado de vigília, no entanto esse efeito é 

colmatado pelo uso de vestuários e cobertas. Constataram ainda que as mulheres apresentaram pior 

qualidade do sono e tipicamente preferem uma Ta durante o sono mais elevada do que os homens.  

Boor et al. (2017) efetuaram uma extensa revisão bibliográfica sobre a exposição humana a poluentes 

durante o sono através de inalação e exposição cutânea. Estes autores concluiram que i) a exposição a 

poluentes libertados pelo colchão e pela roupa da cama é particularmente importante dada a proximidade 

do sistema respiratório à fonte, o que implica uma maior concentração desses poluentes; ii) as camas 

servem como enormes reservatórios de partículas de pó quer de origem química, quer biológica que podem 

ser facilmente ressuspensos através dos movimentos dos ocupantes da cama; iii) o ambiente térmico a que 

estamos sujeitos durante o sono potencia o crescimento e proliferação de fungos e ácaros; iv) a exposição 

a COVs também é relevante, uma vez que estes compostos estão presentes em produtos associados à 

roupa da cama, principalmente nas crianças, como, por exemplo, plásticos ou capas. Para além disso, a 

sua volatilização é potenciada pelas temperaturas e humidades relativas que se atingem dentro da cama.  
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Canha et al. (2017) caraterizaram a QAI durante o sono consoante diferentes ventilações: porta e janela 

abertas (ODOW), porta e janela fechadas (CDCW) e as combinações entre uma fechada e outra aberta 

(CDOW e ODCW). CDCW foi a configuração que promoveu menos trocas de ar, apresentando as maiores 

concentrações de poluentes como CO2, CO e COVs. Apenas a configuração ODCW obteve a temperatura 

média dentro do intervalo recomendado (24,8 ± 1,1 ºC). Apesar das melhores trocas de ar e das 

concentrações mais baixas nos poluentes acima referidos, a configuração ODOW apresentou as 

concentrações de PM mais elevadas.  

Considerando grave a falta de estudos sobre a QAI nos ambientes de sono, Katsoyiannis e Cincinelli (2018) 

apresentaram uma revisão da literatura da temática até ao momento. O estudo focou-se sobretudo em 

compostos orgânicos, sendo reportada uma enorme variedade destes compostos em ambientes interiores, 

mais especificamente, em ambientes de sono.  

Mishra et al. (2018) estudaram a influência de mudanças nas condições de ventilação (porta e/ou janela 

abertas ou fechadas) na QAI. Tal como nos estudos semelhantes, a concentração de CO2 foi mais baixa 

nas condições abertas (1290 vs 2070 mg.m-3). A temperatura e humidade absoluta não apresentaram 

grandes diferenças entre as duas configurações. Avaliando os parâmetros de qualidade do sono com os de 

QAI, verificaram que concentrações mais baixas de CO2 implicaram melhor profundidade e eficiência de 

sono, bem como menos despertares durante a noite.  

Canha et al. (2019) fizeram a distinção da QAI nos quartos de fumadores e não-fumadores. Para tal foram 

considerados parâmetros de conforto, CO2, CO, CH2O, COVs, PM2,5, PM10 e partículas ultrafinas. Os 

quartos de fumadores (mesmo não fumando no interior) apresentaram valores mais elevados de CO, CH2O, 

COVs, PM2,5 e PM10. Independentemente da condição de fumador ou não, em 67% dos quartos registou-

se níveis de CO2 acima da legislação portuguesa. Sendo que os COVs excederam o seu limite em 100% 

dos casos, CH2O em 30% e PM2,5 e PM10 em 45 e 36% respetivamente.  
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III. Método 

 

Neste capítulo é descrito todo o processo de seleção, obtenção e tratamento de dados. É também efetuada 

a descrição da área de estudo e do material utilizado. A Figura 4 representa esquematicamente o 

procedimento adotado. 

 

 

 

Figura 4. Esquema do método 

 Caraterização preliminar do sono da população 

portuguesa 

Primeiramente foi efetuado um estudo que visa obter uma caraterização do sono da população portuguesa, 

de modo a perceber melhor a problemática do sono e validar a relevância do trabalho a realizar. Este estudo 

foi conduzido através da construção de um questionário online (presente no Anexo A) composto 
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principalmente por quatro testes de sono previamente validados e usados, bem como questões que visavam 

efetuar uma caraterização dos inquiridos e do seu estilo de vida. Os testes utilizados são o Índice de 

Qualidade de Sono de Pittsburgh (PQSI) (Buysse et al. 1989), a Escala da Saúde do Sono (SATED) (Buysse 

2014), o Questionário de Cronótipo de Munique (MCTQ) (Roenneberg et al., 2003) e a versão simplificada 

dos Resultados Funcionais do Questionário do Sono (FOSQ-10) (Chasens et al., 2009). Para complementar 

estes testes, o questionário incluiu também uma escala entre 0 e 10 de sonolência diurna.   

O PSQI está divido em 7 componentes, cada componente sendo composta por uma ou mais questões. É 

atribuído um valor entre 0 e 3 a cada componente e de seguida são somados os valores das 7, obtendo 

assim o resultado final, compreendido entre 0 e 21.  Resultados entre 0 e 4 indicam uma boa qualidade do 

sono e entre 5 e 10 uma má qualidade do sono. Valores acima dos 10 indicam a presença de distúrbios de 

sono (Buysse et al., 1989). Este é um teste bastante utilizado em estudos sobre a qualidade do sono 

(McArdle et al., 2001; Pilcher et al., 1997; Tsai e Li, 2004) e previamente validado para a população 

portuguesa (Del Rio João et al. 2017). 

A Escala SATED é uma escala de 0 a 10, criada por Daniel J. Buysse, de modo a caraterizar aquelas que 

considera as cinco principais dimensões do sono: a Satisfação, Estado de Alerta, o Timing, a Eficiência e a 

Duração (a partir das quais a escala recebe o seu nome). Para obter o resultado, são respondidas 5 

questões, cada uma referente a uma dimensão da saúde do sono. A cada questão é atribuído o valor 0, 1 

ou 2 e o resultado final é dado pela soma dos valores das cinco questões, sendo que resultados entre 0 e 

3 correspondem a má saúde do sono, entre 4 e 6 a uma saúde moderada e entre 7 e 10 a uma boa saúde 

do sono (Buysse 2014). Tal como o PSQI, também esta escala está validada para a população portuguesa 

(Martins 2017). 

Tal como o nome sugere, o FOSQ-10 é um questionário composto por 10 questões que representam cada 

uma das subescalas da versão original (FOSQ-30). A cada uma das questões é atribuído um valor entre 1 

e 4. Para cada subescala é atribuído um valor, obtido através da média dos valores das suas questões. O 

resultado final é dado pela média dos valores de todas as questões multiplicada pelo número de subescalas, 

obtendo-se assim um valor entre 5 e 20, sendo que quanto mais elevado o valor, maior o estado de 

funcionalidade (Shahid et al. 2012). Valores entre 5 e 10 correspondem a um estado de funcionalidade 

baixo, entre 11 e 15 a um estado de funcionalidade médio e, por fim, a partir de 16 um estado de 

funcionalidade alto.  

Através do MCTQ é possível calcular o jet-lag social dos indivíduos, ou seja, o desfasamento em que o 

indivíduo dorme nos dias de descanso, comparando com os dias de trabalho. Para tal, são calculados os 

pontos médios do sono (através das horas a que o indivíduo adormece e acorda) nos dias de trabalho e 

nos dias de descanso. A diferença entre os dois dá-nos o jet-lag social.   

Para além dos diversos testes, o questionário compreendia ainda várias perguntas que visavam caraterizar 

os indivíduos inquiridos (idade, peso, sexo, etc), o seu estilo de vida (profissão, prática de atividade física, 

etc) bem como o seu ambiente de sono (luz, ruído, ventilação, entre outros).  

O questionário foi distribuído online e respondido de forma anónima, tendo estado disponível para resposta 

entre 16 de abril e 30 de maio. Foram obtidas 1040 respostas de indivíduos com idades entre os 18 e os 

80 anos, e de várias zonas do país, bem como alguns emigrantes. 

Com estes dados, os resultados dos testes acima mencionados foram divididos, no que diz respeito ao 

contexto pessoal, através do MSOffice Excel, consoante o sexo dos indivíduos, a sua idade, ocupação 
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profissional, prática de atividade física, escolaridade máxima obtida e presença de doenças 

cardiorrespiratórias. Relativamente ao ambiente de sono, os resultados foram divididos consoante as 

condições de luminosidade, ruído, qualidade do ar e partilha de quarto. Para cada uma das categorias foi 

obtida a percentagem dos indivíduos que se encontra em cada gama dos respetivos testes, caraterizando 

assim o sono de cada uma das categorias.  

 Caracterização da área de estudo 

2.1. Enquadramento geográfico 

As duas residências que foram abrangidas pelo estudo, doravante designadas por residência A e residência 

B, situam-se na Área Metropolitana de Lisboa (AML), uma localizada no interior de Lisboa e outra numa 

zona exterior à cidade respetivamente. A residência A está enquadrada num espaço de tipologia urbana 

(INE 2014), estando localizada junto de uma avenida periférica de Lisboa. A residência B está localizada 

num parque empresarial e tecnológico perto da cidade, mas rodeada de espaço descampado, fazendo mais 

sentido enquadrar o território circundante na tipologia semiurbana (INE 2014).  

2.2. Caraterísticas das residências 

2.2.1. Residência A 

A residência A (Figura 5), em funcionamento desde 1998, é composta por 189 quartos, distribuídos por 3 

blocos (A, B e C). Dos 189 quartos, 153 são individuais e 36 são duplos sendo que cada quarto tem uma 

casa de banho incorporada. Existe também uma cozinha por cada piso, no total de 9 cozinhas. Para além 

disso, dispõe ainda de áreas comuns como salas de estudo, sala de jogos, sala de estar, garagem e espaço 

de lavandaria. Os quartos individuais têm uma área de 11,2 m2 e os duplos de 15,3 m2. 

Figura 5. Residência A: a) cozinha; b) sala de estar; c) lavandaria; d) quarto duplo; e) quarto individual 

c) 

a) 

d) 

b) 

e) 
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Nesta residência, nos blocos A e B os quartos apenas dispõem de ventilação natural, no entanto, no bloco 

C os quartos estão equipados com ventilação mecânica, para além da natural, através dos ventiladores de 

extração localizados na casa de banho. A Ventilação Mecânica (VM) é acionada entre as 7h e as 10h e as 

18h e as 22h.  

2.2.2. Residência B 

A residência B (Figura 6), mais recente, concluída em 2013, dispõe de 66 quartos individuais e 8 duplos, 

perfazendo um total de 74 quartos, com capacidade para 82 estudantes. Tem ainda uma sala comum e 

uma cozinha por piso, num total de 3 pisos, bem como espaço de lavandaria.  

Os quartos individuais têm uma área de 13.4 m2 enquanto que os duplos apresentam uma área de 16.7 m2. 

Figura 6. Residência B: a) quarto duplo; b) quarto individual; c) sala comum; d) cozinha 

Aqui todos os quartos estão equipados com ventilação mecânica, uma vez mais realizada através dos 

ventiladores de extração das instalações sanitárias, sendo esta ativada entre as 8h e as 11h e entre as 19h 

e as 22h.  

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 

a) b) 

c) d) 
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 Caraterização dos participantes no estudo 

Todos os estudantes participantes no estudo estavam hospedados nas residências descritas acima 

aquando da realização do estudo. Para obter uma caraterização o mais fidedigna possível das condições 

de sono dos estudantes, foram números semelhantes de voluntários por cada fator de possível influência, 

como o tipo de ventilação que dispõem e o tipo de quarto que habitam. Para além disso, foi também 

recolhida uma amostra semelhante de cada sexo (7 mulheres e 6 homens), todos com idades 

compreendidas entre os 18 e os 25 anos e sem nenhuma doença cardiovascular ou distúrbio de sono 

diagnosticado.   

A Tabela 2 apresenta a caraterização dos participantes no estudo, bem como a sua distribuição pelas 

residências, pelos tipos de quarto e pela ventilação disponível. 

Tabela 2. Caraterização dos participantes 

Indivíduo Idade Sexo 
Altura 

(m) 

Peso 

(kg) 

Medicação  Residência Bloco Quarto Ventilação 

1 21 F 1,57 48 Não A A Individual Natural 

2 19 M 1,87 75 Não A A Duplo Natural 

3 19 M 1,8 70 Não A A Individual Natural 

4 24 M 1,62 62 Não A A Duplo Natural 

5 24 F 1,58 55 Não A A Duplo Natural 

6 18 F 1,74 67 Arthrotec A C Duplo Mecânica 

7 18 M 1,81 70 Não A C Duplo Mecânica  

8 19 F 1,61 52 Minesse A C Duplo Mecânica  

9 19 M 1,75 60 Não A C Duplo Mecânica 

10 19 F 1,62 62 Não B - Individual Mecânica  

11 18 M 1,62 53 Não B - Individual Mecânica  

12 19 F 1,65 50 Não B - Individual Mecânica 

13 20 M 1,82 73 Não B - Individual Mecânica  
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 Técnicas de medição, monitorização e análise 

De seguida são descritas as técnicas e equipamentos utilizados ao longo do trabalho, quer na recolha, quer 

no tratamento de dados. As recolhas foram efetuadas entre 29 de abril e 4 de julho. 

4.1. Monitorização da QAI 

A QAI foi avaliada segundo as concentrações de quatro poluentes, sendo eles CO2, COV, PM2,5 e PM10. 

Para além destes foram também avaliados dois parâmetros de conforto, nomeadamente a Ta e a HR.  

Todos estes parâmetros foram medidos através de uma unidade de monitorização (Monitoring Box) (Figura 

7-a) desenvolvida por uma equipa de investigadores do Instituto Superior Técnico. Esta caixa está equipada 

com um conjunto de sensores que permite efetuar medições simultâneas dos vários poluentes e parâmetros 

de conforto, causando o mínimo distúrbio ao participante do estudo.  

 

Figura 7. a) Monitoring Box b) plataforma online 

 

Os sensores presentes na Monitoring Box são: 

• SCD30 para a deteção de CO2 (gama de medição: 720 – 18000 mg.m-3);  

• SHT31 para a medição de temperatura e humidade relativa (precisão típica: ±2 % HR e ± 0,3 °C); 

• MiCS-VZ-89TE para a medição de COV (gama de medição: 0 – 1000 ppb em isobutileno 

equivalente); e  

• HPMA115S0 para a medição de partículas suspensas (PM2,5 e PM10) (gama de medição: 0 – 1000 

µg.m-3). 

No que se refere às partículas em suspensão, antes de se realizar o trabalho de campo foi feita uma 

comparação entre os valores obtidos pela unidade de monitorização e pelo método de referência para 

PM2,5 e PM10 – Método gravimétrico, que permitiu corrigir os valores obtidos pelos sensores da monitoring 

box. 

A avaliação da QAI foi efetuada durante dois períodos de sono consecutivos (dois dias/noites), tendo os 

participantes ligado a monitoring box quando foram para o quarto e desligado ao sair. Foi pedido que os 

estudantes emulassem os seus comportamentos normais, nomeadamente em relação à abertura de janelas 

a) b) 
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e portas. Para além disso, foi também indicado aos participantes que colocassem o equipamento o mais 

próximo possível de si próprios e ao nível da respiração, nomeadamente, na mesa de cabeceira.  

Os dados são automaticamente disponibilizados online através da plataforma dos desenvolvedores da 

monitoring box (Figura 7-b) através da qual é possível acompanhar as medições em tempo real, bem como 

exportar os dados em formato .xls para armazenamento e análise. 

Após a recolha dos dados, estes foram tratados e agrupados, quer por período de medição, quer por 

poluente através do MsOffice Excel. O programa OriginPro 9.0 foi utilizado para construir gráficos com a 

evolução temporal dos poluentes, por cada período de medição, bem como diagramas de caixa dos valores 

medidos de cada um dos parâmetros considerados. As caixas representam os percentis 25 e 75 das 

medições efetuadas. Os valores médios, máximos e mínimos registados em cada período de sono também 

estão representados nos diagramas através de quadrados no centro das caixas, do traço superior e do 

traço inferior, respetivamente. 

Na monitorização da QAI foram realizadas medições a treze indivíduos, todos alojados nas residências em 

questão. Foi tido em conta o tipo de quarto que habitavam (duplo ou individual) de modo a avaliar a 

influência da ocupação do quarto, bem como se este dispõe ou não de ventilação mecânica. A diferença 

estatística entre as condições foi dada através do teste não paramétrico de Mann-Whitney. É de salientar 

que, devido a lapso do voluntário em questão, apenas foram recolhidos dados de um período de sono do 

indivíduo 6. 

4.2. Monitorização do sono 

A monitorização do sono foi feita através de actigrafia em conjunto com um diário de sono. Para tal, foi 

utilizado o conjunto ActTrust, ActDock e ActStudio da Condor Instruments ilustrados na Figura 8.  

A actigrafia de pulso é um método bastante utilizado para estimar parâmetros do sono. Consiste na 

utilização de um actígrafo (Figura 8-a) no pulso que regista a atividade física do indivíduo. A informação 

recolhida é utilizada para estimar parâmetros do sono através de algoritmos em programas de computador 

(Figura 8-c). Este método está já bem validado e é utilizado para registar padrões de sono, avaliação de 

distúrbios no ciclo circadiano e avaliação de resultados de tratamentos a problemas de sono. Não é um 

método substituto, mas sim um bom complemento a outras técnicas como diários do sono, polissonografia 

ou consultas clínicas (Martin e Hakim, 2011). 
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b) 

Figura 8.  a) Actigrafo ActTrust; b) Sofwate ActDock; c) ActStudio 

 

O ActTrust (Figura 8-a) é um actígrafo que mede a atividade física segundo três modos: proportional 

integration mode (PIM), time above threshold (TAT) e zero crossings mode (ZCM). O PIM é uma medição 

de intensidade da atividade, enquanto que o TAT corresponde ao tempo passado (em décimos de segundo) 

acima de um limite de sensibilidade. Já o ZCM é uma medida de frequência de movimento, caraterizando-

se pelo número de vezes que a atividade está acima de um limite de sensibilidade que corresponde a zero. 

Blackwell et al. (2008) comparou a actigrafia e a polissonografia através da avaliação de três parâmetros: 

tempo total de sono (TST), eficiência do sono (SE) e o tempo de vigília após o início do sono (WASO). Com 

esse estudo, foi obtida uma boa correlação entre os resultados dos dois métodos, validando assim o uso 

da actigrafia. Dos três modos de medição de atividade utilizados na actigrafia (PIM, TAT e ZCM), o PIM foi 

o que obteve melhor correlação com a polissonografia. Para além da atividade física, o actígrafo monitoriza 

parâmetros ambientais, como a temperatura e a luz (em várias gamas de radiação). Os voluntários 

utilizaram o equipamento durante dois dias (correspondentes aos períodos de sono em que a QAI foi 

monitorizada), apenas retirando-o para tomar banho. O ActDock (Figura 8-b) é o equipamento que faz a 

ligação entre o actígrafo e o software, permitindo a transferência dos dados. É ainda através do ActDock 

que a bateria do ActTrust é carregada. Por fim, o ActSutido (Figura 8-c) é o software que permite armazenar, 

tratar e analisar os dados provenientes do actígrafo, sendo através deste que se obtém a evolução temporal 

da atividade dos indivíduos, bem como os seus ciclos de sono e descanso. 

Foi também pedido aos participantes que preenchessem um diário de sono, disponível no Anexo B, durante 

oito dias, de forma a perceber os seus hábitos de sono e eliminar o fator da consciência de estarem a ser 

monitorizados, algo que pode ter influência no sono em estudos deste género. O diário contém perguntas 

que permitem complementar e ajustar a informação devolvida pelo sistema de actigrafia, como por exemplo 

“A que horas se deitou?”, “A que horas acordou?”, “Como considera a sua qualidade de sono na noite 

passada?” e está disponível no Anexo B. 

O primeiro passo no tratamento de dados foi ajustar os períodos de sono devolvidos pela actigrafia com os 

horários reportados pelos voluntários no diário. Posteriormente foi calculado quantas horas cada indivíduo 

b) 

a) c) 
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dormiu em cada noite e correlacionou-se, através do software IBM SPSS Statistics 23, os níveis de atividade 

medidos pelo actígrafo durante o período de sono com o tempo de sono total (TST), com a qualidade de 

sono subjetiva (QSp) e o número de vezes que o indivíduo acordou (NA) reportados pelo próprio no diário 

de sono. Esta correlação foi efetuada através do coeficiente de correlação de Spearman (ρ). É de salientar 

que, devido à perda de dados por parte de voluntários, os dados dos indivíduos analisados 5 e 12, bem 

como as noites 2 dos indivíduos 6 e 9 não foram considerados.  

4.3. Influência da QAI no sono 

Por fim, de forma a perceber a influência dos parâmetros de QAI no sono efetuou-se uma nova matriz de 

correlação, utilizando uma correlação de Spearman, desta vez entre cada um dos parâmetros de QAI com 

o TST, a QSp, o NA e o nível de atividade, segundo o PIM, uma vez que este é o modo que mais se aproxima 

da polissonografia, um método mais objetivo para a monitorização do sono (Blackwell et al. 2008). Para tal, 

à semelhança do que foi feito na monitorização do sono, foi utilizado o software IBM SPSS Statistics 23. 
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IV.  Resultados e discussão 

No presente capítulo estão expostos os resultados obtidos ao longo do estudo. Primeiramente são 

apresentados os resultados dos testes relativos à qualidade do sono da população portuguesa obtidos 

através do questionário desenvolvido. De seguida, são analisados os resultados da actigrafia, através dos 

quais é estimada a qualidade do sono dos estudantes universitários alojados em residências que 

participaram no presente estudo. Seguidamente, são apresentados os resultados referentes à 

monitorização da QAI onde se verifica se as concentrações de poluentes estão dentro dos valores impostos 

pela legislação em vigor, bem como se avalia a influência do tipo de ventilação e da ocupação do quarto na 

QAI. Por fim, é analisada a correlação dos dois pontos anteriores de forma a perceber a influência da QAI 

na qualidade do sono dos estudantes. 

 Questionário sobre a Qualidade do Sono 

Na secção que se segue são expostos e avaliados os resultados do questionário relativo aos hábitos de 

sono que foi distribuído online. Foram obtidas 1040 respostas de indivíduos de todo o país, sendo a amostra 

bastante variada, composta por 335 homens e 705 mulheres, com idades entre os 18 e os 80 anos e 

diversas ocupações profissionais. Tal como mencionado no Método, o questionário (disponível no Anexo 

A) é composto por quatro testes devidamente validados, uma escala de sonolência diurna, bem como uma 

série perguntas individuais que permitem fazer uma caraterização do indivíduo, do seu estilo de vida e do 

seu ambiente de sono. Numa primeira fase serão analisados os resultados globais dos testes aplicados. 

De seguida, será avaliada a influência de algumas caraterísticas do indivíduo e do seu estilo de vida nos 

resultados dos testes e, por fim, será analisada a influência do ambiente de sono nos resultados dos testes 

aplicados. A população que respondeu ao questionário está sucintamente caraterizada na Tabela 3, através 

da sua idade, sexo, ocupação profissional e grau de escolaridade.  

Tabela 3. Caraterização geral da população inquirida 

Caraterísticas n %  Caraterísticas n % 

        

Sexo     Ocupação profissional   
Masculino  335 32  Estudante   304 29 
Feminino  705 68  Desempregado  20 1,9 

     Emprego por conta própria 77 7,4 

     Emprego por conta de outro 614 59 
Faixa etária    Reformado  9 0,9 
18-20  123 12  Bolseiro   8 0,8 
21-25  227 22  Trabalhador-Estudante 8 0,8 
26-30  111 11       
31-35  114 11       
36-40  167 16  Grau de escolaridade    
41-45  109 10  Ensino básico  19 1,8 
46-50  72 6,9  Ensino secundário  273 26 
51-55  49 4,7  Ensino técnico profissional 43 4,1 
56-60  44 4,2  Licenciatura  428 41 
>60  24 2,3  Mestrado   216 21 

          Doutoramento   61 5,9 
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1.1. Resultados globais dos testes aplicados 

Tal como referido, começou por analisar-se os resultados globais das respostas ao questionário, sem fazer 

qualquer tipo de distinção entre os inquiridos, de forma a tentar obter uma caraterização geral da população 

portuguesa.  

Figura 9. Resultados globais dos testes aplicados: Qualidade do Sono, Estado de Funcionalidade, 

Sonolência Diurna, Saúde do Sono e Jet-lag Social  

Na Figura 9 estão expostos os resultados dos testes aplicados. Tal como é possível verificar, segundo o 

PSQI, mais de 50% da população inquirida apresentou uma má qualidade do sono, sendo que 8,0% 

apresentou uma possível presença de distúrbio do sono. Segundo a Escala de Saúde do Sono (SATED), 

cerca de 67,9% das pessoas apresentou uma boa saúde do sono, que comparativamente com o teste 

anterior é um número muito mais positivo, o que se pode dever sobretudo ao facto do PSQI ser um teste 

mais extensivo e aprofundado. Mesmo assim, é de salientar que mais de 31% dos inquiridos apresentaram 

uma saúde do sono entre 4 e 6 na escala considerada, ou seja, a meio da escala, evidenciando que uma 

fatia considerável da população não tem uma boa saúde do sono. Relativamente aos resultados do FOSQ-

10, constata-se que cerca de 29,5% das pessoas apresentou valores medianos no que respeita ao seu 

estado de alerta e funcionalidade, e 7,2% apresentou valores baixos para o mesmo. Isto pode refletir-se em 

dificuldades na concretização de várias atividades do quotidiano, como por exemplo a condução, 

socialização, o trabalho ou até mesmo momentos de lazer como assistir a um filme. Mais uma vez, apesar 

de 63,3% dos inquiridos ter obtido classificações altas para o seu estado de funcionalidade, o número de 

pessoas fora desta gama foi ainda bastante elevado (36,7%). Através do MCTQ, é possível observar que 
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cerca de 50% da população apresentou um jet-lag social superior a uma hora, sendo que, 9,9% da 

população total superaram as duas horas. Isto significa que estes indivíduos dormem habitualmente fora 

do seu horário preferido e tendem a compensar as horas de sono em falta nos dias de trabalho nos dias de 

descanso. Relativamente ao estado de sonolência diurna, mais de 20% dos inquiridos reportou uma 

sonolência elevada durante o dia, sendo que, apenas 35,6% reportou baixa sonolência, estando os 

restantes 41,5% nos valores a meio da escala (entre 4 e 6). Isto, mais uma vez, reflete uma tendência geral 

para a população não estar devidamente alerta e funcional durante o dia devido a insuficiência de sono.  

De um modo geral, a população inquirida apresentou uma qualidade do sono pior do que a reportada 

previamente na literatura. Segundo a Associação Mundial da Medicina do Sono, cerca de 45% da população 

mundial sofre de perturbações no sono (WASM, 2016). Em 2016, cerca de 20% da população portuguesa 

apresentava dificuldade em adormecer (Associação Portuguesa do Sono, 2016). Ohayon e Paiva (2005) 

entrevistaram por via telefónica 1858 portugueses sendo que destes, 12,1% reportaram dificuldade em 

iniciar o sono, 21,0% disseram ter dificuldade em manter o sono e 10,1% estavam insatisfeitos com o seu 

sono. Como se pode observar, valores preocupantes, mas mais baixos do que os obtidos através do 

presente questionário.  

Apesar da quantidade considerável de respondentes, as conclusões dos resultados globais ao questionário 

podem ser enviesados devido à distribuição da população respondente, uma vez que as faixas etárias mais 

jovens estão mais representadas. 

Nos subcapítulos seguintes estes resultados serão aprofundados, sendo analisada a influência do estilo de 

vida das pessoas, como por exemplo, a sua idade, ocupação profissional, escolaridade obtida, ou prática 

de atividade física, bem como a influência do ambiente de sono, nomeadamente as condições de ruído e 

luminosidade e a qualidade do ar dentro do quarto.  

1.2. Contexto pessoal 

Para entender melhor estes resultados começou por analisar-se os resultados obtidos nos testes 

previamente referidos segundo a perspetiva de alguns aspetos da vida dos inquiridos, nomeadamente o 

sexo, a idade, a ocupação profissional, a escolaridade máxima obtida, a presença de doenças cardíacas e 

respiratórias e a prática de atividade física.  

1.2.1. Sexo  

Primeiramente verificou-se se o sexo dos indivíduos influenciaria os parâmetros avaliados nos testes 

aplicados. A Figura 10 ilustra as diferenças entre os dois sexos.  
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Figura 10. Influência do sexo dos indivíduos nos resultados dos testes aplicados 

Analisando os gráficos presentes na  

Figura 10 é possível constatar que existem algumas diferenças entre os resultados dos dois sexos. 

Considerando cada teste individualmente, verifica-se que o sexo masculino apresentou valores ligeiramente 

melhores no PSQI que o sexo feminino. Apenas cerca de 40% dos dois sexos estava dentro da gama dos 

valores que corresponde a uma boa qualidade do sono, no entanto, o sexo feminino apresentou uma 

percentagem ligeiramente maior de indivíduos com valores acima de 10 na escala do PSQI (9,1% vs 5,7%), 

o que corresponde à possibilidade de presença de distúrbios do sono. Por outro lado, ao observar os 

resultados da Escala da Saúde do Sono (SATED), verifica-se que o sexo feminino apresentou maior 

percentagem de indivíduos com boa saúde do sono (69,9%) do que o sexo masculino (63,6%). No FOSQ-

10, à semelhança do que acontece com o PSQI, verifica-se que o sexo masculino apresentou resultados 

melhores, tendo uma maior percentagem de indivíduos com o estado de funcionalidade alto do que o sexo 

oposto, bem como percentagens menores na gama média e baixa deste teste. Olhando para o MCTQ 

constata-se que o sexo feminino teve uma maior percentagem de indivíduos com um jet-lag social superior 

a duas horas (11,1%) do que o masculino (7,5%), sendo que este apresentou uma maior percentagem de 
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indivíduos com jet-lag inferior a uma hora (52,2%), o que evidencia, mais uma vez uma ligeira vantagem do 

sexo masculino em relação ao feminino. No que respeita ao estado de sonolência diurna, cerca de 35% 

dos indivíduos de ambos os sexos reportaram uma sonolência baixa, sendo que a principal diferença 

prende-se com o facto de uma maior percentagem de mulheres ter reportado níveis elevados de sonolência 

(23,7%) do que os homens (21,2%), tendo os homens uma maior percentagem de indivíduos na gama 

média (43,6% versus 40,6%). Verificou-se então uma tendência para o sexo masculino apresentar melhores 

resultados nos testes que o sexo feminino, com a exceção da SATED, no entanto, estas diferenças não 

foram acentuadas, estando sempre abaixo dos 10%, o que não permite afirmar que um sexo tem vantagem 

sobre o outro. Estes resultados tendem a confirmar que não é fácil averiguar a influência do sexo na 

qualidade do sono, uma vez que tais diferenças se podem dever ao estilo de vida de cada um e não a 

diferenças biológicas. Ao comparar vários estudos anteriores, pode observar-se que nuns são os homens 

que apresentam melhor qualidade do sono, como no estudo de Middelkoop et al. (1996), onde 1692 

holandeses, acima dos 50 anos de idade, responderam a um questionário. Neste estudo, as mulheres 

reportaram pior qualidade de sono, maior latência de sono, acordando mais vezes durante a noite e 

apresentam um uso mais frequente de medicação para dormir. Pilcher et al. (1997) também reportaram 

mais dificuldades em dormir por parte das mulheres do que por parte de homens, numa amostra de 

estudantes universitários americanos. Já noutros estudos são as mulheres que dormem melhor. O trabalho 

de Redline et al. (2004) é um exemplo disso, onde se reporta que os homens apresentam sono mais leve 

e pior qualidade de sono à medida que envelhecem. Gaina et al. (2005) estudaram as diferenças de género 

nos padrões de sono de crianças japonesas, através de actigrafia. Observaram que as raparigas 

apresentaram melhor eficiência de sono e menos atividade durante a noite do que os rapazes. Apesar das 

disparidades nos estudos encontrados, existem mais estudos (e mais recentes) que indicam que é o sexo 

feminino que dorme, geralmente, melhor, contrariando os resultados obtidos.  

1.2.2.  Idade 

De seguida, os resultados foram analisados considerando várias faixas etárias. Os inquiridos foram 

agrupados nos intervalos de idades: [18;25], [26;30], [31;40], [41;50], [51;55], [56,60] e >60 anos. Esta 

divisão pretende ter em conta os diferentes fatores que podem afetar o sono das pessoas ao longo das 

diferentes fases da vida. Cada período de vida é caraterizado por diversas preocupações e estilos de vida 

distintos, seja a entrada no mercado de trabalho ou no ensino superior, na faixa etária mais baixa, o 

casamento e a constituição de família, nas faixas etárias seguintes, a preocupações com filhos, os divórcios, 

as reformas, entre outros, à medida que se avança nos grupos etários.  
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Figura 11. Influência da idade dos indivíduos nos resultados dos testes aplicados 

 

A Figura 11 mostra os resultados dos testes divididos nas faixas etárias acima mencionadas. No PSQI 

destacou-se, pela negativa, a faixa etária mais jovem, sendo os que apresentaram, percentualmente, mais 

indivíduos com má qualidade do sono (62,0%) e menos com boa qualidade do sono (32,3%). No entanto, 

são também os que apresentaram menos indivíduos com possível presença de distúrbios (5,7%). Isto 

evidencia que a falta de qualidade do sono destes indivíduos se deve ao seu estilo de vida e não a 

perturbações, o que seria expectável considerando que uma grande parte dos indivíduos inquiridos desta 

faixa etária é estudante universitário (81%), sendo que, nesta fase das suas vidas, as pessoas tendem a 

apresentar padrões de sono irregulares (Buboltz et al., 2001). Para além disso, é também uma fase da vida 

em que as pessoas costumam ganhar alguma independência, o que potencia um estilo de vida mais social, 

afetando assim a sua rotina de sono. Pela negativa, destacou-se igualmente a faixa etária entre os 51 e os 

55 anos de idade, uma vez que é nesta faixa que se encontrou a maior percentagem de indivíduos com 

distúrbios de sono (20,4%). Já a faixa etária que apresenta melhor qualidade do sono é a faixa acima dos 

60 anos de idade, o que corresponde à faixa etária na qual os indivíduos tipicamente acarretam menos 
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responsabilidades uma vez que se começam a reformar, os filhos já não são dependentes e as rotinas são 

geridas por eles próprios e não por forças exteriores. Este caso prevalece na SATED, onde 87,5% dos 

indivíduos pertencentes a esta faixa etária apresentaram uma boa saúde do sono, sendo que as faixas 

etárias com menos indivíduos com boa saúde do sono foram as três mais novas com 64,6%, 64,9% e 63,2% 

dos seus indivíduos dentro desta categoria, respetivamente. 

No FOSQ-10 voltaram a destacar-se os mais novos, uma vez que foram os que apresentaram menor 

percentagem de indivíduos com o seu estado de funcionalidade alto (56,3%) e maior percentagem com o 

nível de funcionalidade na gama média (37,4%). Os indivíduos deste grupo etário foram também os que 

apresentaram maior percentagem com jet-lag social mais elevado, sendo que apenas 36,9% dos indivíduos 

nesta faixa etária tiveram um jet-lag inferior a uma hora, com a maioria (46,3%) entre uma a duas horas e 

16,9% com jet-lag superior a duas horas, mais do que em qualquer outra faixa etária. É também de notar a 

tendência de o jet-lag social ir diminuindo ao longo das faixas etárias, verificando-se, de um modo geral, o 

aumento em percentagem do jet-lag inferior a uma hora e a diminuição das outras gamas, culminando com 

0% dos indivíduos com mais de 60 anos a apresentar um jet-lag superior a uma hora e apenas 25,0% entre 

uma e duas horas, isto pode dever-se, em parte, ao facto de a partir da reforma não haver uma distinção 

clara entre os dias de descanso e de trabalho, mantendo-se os mesmos hábitos de sono durante toda a 

semana. 

Já no estado de sonolência diurna verificou-se o contrário. Os indivíduos acima dos 60 anos foram os que 

apresentaram valores mais elevados, sendo que cerca de um terço reporta níveis altos de sonolência, 

45,8% reportaram sonolência na gama média (entre 4 e 6) e apenas cerca de um quinto (20,8%) reportou 

baixa sonolência durante o dia. Pela positiva destaca-se a faixa etária imediatamente antes, entre os 51 e 

os 60 anos, sendo a única onde mais de metade (54,5%) dos indivíduos apresentaram níveis baixos de 

sonolência diurna, sendo também uma das faixas com menos indivíduos com a sonolência nas gamas 

média (27,3%) e alta (18,2%). De um modo geral, e à exceção da sonolência diurna, as faixas etárias mais 

altas tendem a apresentar melhores resultados nos testes de sono, no entanto, é precoce afirmar que a 

qualidade do sono aumenta com a idade, uma vez que todos os testes aplicados são subjetivos e de 

autorrelato, o que pode indicar que simplesmente a perceção do que é sono “aceitável” mudar com a idade 

(Vitiello et al., 2004), uma vez que, a partir dos 60 anos a eficiência do sono tende a diminuir (Ohayon et 

al., 2004), principalmente nos homens (Redline et al., 2004). 

1.2.3.  Ocupação Profissional 

Na Figura 12 estão ilustrados os resultados dos testes aplicados consoante a ocupação profissional dos 

inquiridos. Estes foram divididos em: estudantes, trabalhadores-estudantes, bolseiros, empregados por 

conta própria, empregados por conta de outrém, desempregados e reformados. 
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Figura 12. Influência da ocupação profissional dos indivíduos nos resultados dos testes aplicados. 

Pela negativa destacaram-se, em todos os testes aplicados, os trabalhadores-estudantes, apesar de serem 

uma fração muito pequena da população inquirida (0,8%). Segundo o PSQI 0% dos indivíduos enquadrados 

nesta situação profissional apresentaram uma boa qualidade do sono, sendo que foram a classe com maior 

percentagem de indivíduos com distúrbio de sono (12,5%). Foram também os que apresentaram pior saúde 

do sono, com apenas 25,0% a obterem uma classificação positiva na escala SATED. Foram também 25,0% 

os trabalhadores-estudantes que apresentaram um estado de funcionalidade baixo, segundo o FOSQ-10, 

sendo que apenas 62,5% obteve um estado de funcionalidade alto, apenas ultrapassados, pela negativa, 

pelos estudantes. Também o MCTQ evidencia piores hábitos de sono dos indivíduos nesta situação, com 

37,5% dos mesmos a apresentar um jet-lag social superior a duas horas e os mesmos 37,5% entre uma a 

duas horas. Apenas um quarto dos trabalhadores-estudantes não ultrapassou uma hora de jet-lag. Foram 

também os que apresentaram mais indivíduos com elevada sonolência diurna, com 50,0% dos 

trabalhadores-estudantes a reportarem sonolência entre 7 e 10. Tais resultados seriam de esperar, uma 

vez que os trabalhadores-estudantes são tipicamente jovens universitários que necessitam de um trabalho, 

normalmente em regime parcial, para poder suportar os custos associados aos seus estudos. Estes 

indivíduos acabam por ter que conjugar duas ocupações profissionais, descurando muitas vezes o tempo 

de sono de modo a cumprir todas as suas responsabilidades, sendo também afetados por grandes 

quantidades de stress devido ao estilo de vida que levam.  
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É também interessante notar que, para além dos trabalhadores-estudantes, os indivíduos cuja ocupação é 

caraterizada por piores resultados nos testes foram, precisamente, os estudantes. Este resultado é um dos 

principais motivos para a fase seguinte do presente trabalho se focar neste grupo da população, pois indica 

que esta é uma subpopulação bastante interessante de se estudar.  

No PSQI, apenas 31,6% dos estudantes obteve uma boa qualidade do sono (a mais baixa excluindo os 

trabalhadores-estudantes) enquanto que todas as outras classes tiveram valores acima dos 40%, sendo 

que os melhores classificados foram os bolseiros com 62,5% dos seus indivíduos nesta gama. Ainda no 

PSQI, 62,2% dos estudantes obteve uma má qualidade do sono, a segunda mais alta, a seguir aos 

trabalhadores-estudantes. As restantes classes apresentaram sempre menos de 50% dos seus indivíduos 

nesta gama de valores. Na escala SATED, 36,5% dos estudantes obtiveram uma saúde do sono média 

enquanto 62,5% revelaram uma saúde do sono boa. Mais uma vez apenas os trabalhadores-estudantes 

ficaram atrás destes resultados. Pela positiva, destacaram-se os reformados, com 88,9% dos seus 

indivíduos a apresentarem boa saúde do sono e apenas 11,1% na gama de valores razoáveis. 

Relativamente ao estado de funcionalidade, obtido através do FOSQ-10, os estudantes foram a classe com 

percentualmente menos indivíduos na gama dos valores altos, com 53,6%. Foram também os que tiveram 

maior percentagem de pessoas com valores de funcionalidade razoáveis, com 40,1% a apresentarem 

valores entre 4 e 6. Também no MCTQ os estudantes apresentaram geralmente piores resultados que os 

demais. Apenas cerca de 40,8% dos estudantes teve um jet-lag inferior a uma hora. A maioria (45,1%) 

esteve entre uma e duas horas, sendo a ocupação com maior percentagem de indivíduos nesta gama. 

Dentro das restantes classes destacam-se os desempregados, de entre os quais 75,0% tem um jet-lag 

inferior a uma hora. No entanto, também os bolseiros merecem um destaque ao serem a única classe onde 

0% dos indivíduos apresentou um jet-lag superior a duas horas. Os 14,1% de estudantes com jet-lag 

superior a duas horas também coloca esta classe em segundo lugar, no que a percentagem de indivíduos 

nesta categoria diz respeito. Já no estado de sonolência diurna, a classe estudantil não se destacou das 

demais, nem pela negativa nem pela positiva, com 34,9% reportando níveis baixos de sonolência, 40,5% 

reportando valores na gama média e 24,7% elevada sonolência diurna. Já os bolseiros foram os que menos 

sentiram sonolência durante o dia (apenas 25,0% nos valores intermédios e os restantes 75,0% com 

sonolência baixa). Os desempregados foram os que menos apresentam sonolência baixa, com apenas 

20,0% dos seus indivíduos nesta gama. 

Tais resultados seriam de esperar considerando as mudanças de estilo de vida a que os estudantes 

universitários estão sujeitos. Pilcher et al. (1997) refere que uma grande maioria dos estudantes adota 

padrões de sono irregulares ao entrar para a faculdade. Isto pode resultar em maior tensão, irritabilidade 

depressão e insatisfação com a vida. Buboltz et al. (2001) pediram a estudantes universitários que 

preenchessem um questionário de sono composto por oito questões, a partir do qual a sua qualidade de 

sono foi avaliada. Apenas 11% da amostra obteve uma boa qualidade de sono, sendo que a maioria (73%) 

obteve resultados compatíveis com problemas de sono ocasionais, evidenciando-se ainda maiores 

dificuldades em dormir por parte das mulheres comparativamente aos homens. 
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1.2.4.  Prática de Atividade Física 

No presente subcapítulo é analisada a influência da prática de exercício físico no sono. A prática de 

exercício é um fator importante na prevenção de vários problemas de saúde como obesidade, cancro, 

depressão, diabetes, doenças cardiovasculares, entre outras (Warburton et al., 2006). É também tida em 

conta como ajuda no tratamento de pacientes com distúrbios de sono (Sherrill et al., 1998), bem como para 

potenciar a qualidade do sono (Kredlow et al. 2015). A Figura 13 apresenta os resultados dos testes de 

sono aplicados divididos entre as pessoas que praticam atividade física e as que não o fazem.  

 

Figura 13. Influência da prática de atividade física nos resultados dos testes aplicados 
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De uma forma geral, observa-se que houve uma tendência para uma maior percentagem de indivíduos com 

resultados mais positivos em todos os testes dentro dos que praticam exercício físico, tal como seria 

expectável. No entanto, estas diferenças foram percentualmente bastante pequenas, nunca atingindo os 

5%, pelo que não é possível afirmar, através destes resultados, se a prática de exercício físico tem uma 

influência significativa na qualidade do sono.  

1.2.5.  Grau de Escolaridade 

Outro fator cuja influência é interessante averiguar é o grau de escolaridade, também anteriormente 

reportado como tendo influência na qualidade do sono (Del Rio João et al., 2017), uma vez que diferentes 

graus de escolaridade tipicamente levam a diferentes responsabilidades no que diz respeito à vida 

profissional da pessoa, o que pode também influenciar o seu estilo de vida e, consequentemente, o sono 

do indivíduo. A Figura 14 apresenta os resultados consoante a escolaridade máxima obtida pelos inquiridos.  

 

 

Figura 14. Influência do grau de escolaridade dos indivíduos nos resultados dos testes aplicados 

No PSQI, pela negativa, destacaram-se os indivíduos cuja escolaridade máxima obtida é o ensino 

secundário, sendo os mais representados com má qualidade do sono (60,4%) e com distúrbio (12,8%). De 

resto, as diferenças não foram acentuadas. Já na escala SATED, as diferenças também não foram 
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acentuadas, destacando-se pela positiva os doutorados, que são a classe com mais percentagem de 

indivíduos com boa saúde do sono, com quase 80% dos mesmos nesta gama.  

Relativamente ao FOSQ-10, é notável que a classe com o estado de funcionalidade mais baixo foram os 

que concluíram apenas o ensino básico, onde mais de 20% dos seus indivíduos apresentou um estado de 

funcionalidade baixo, sendo que, em todas as outras classes, este valor não chegou aos 10%. É também o 

único nível onde menos de metade dos indivíduos apresentou um estado de funcionalidade alto. Também 

no estado de sonolência diurna esta foi a classe com piores resultados, com 36,8% dos seus indivíduos a 

reportarem sonolências média e alta e apenas 26,3% com baixa sonolência.  

No sentido inverso, os doutorados foram a classe com melhores resultados, quer na SATED, como referido 

acima, bem como no estado de sonolência e no jet-lag social, sendo a única classe onde menos de 2% dos 

seus indivíduos apresentam um desfasamento superior a duas horas, e mais de 65% um desfasamento 

inferior a uma hora. 

1.2.6. Presença de Doenças Cardiorrespiratórias  

A qualidade do sono é também influenciada pela aptidão cardiorrespiratória (Mota e Vale 2010; Dishman et 

al., 2015), e como tal, foi também analisada neste estudo. Para tal, à semelhança do que se fez para os 

parâmetros anteriores, dividiu-se os resultados dos testes aplicados entre as pessoas que reportaram 

problemas cardiorrespiratórios e as pessoas saudáveis neste aspeto, os quais são apresentados na Figura 

15. 
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Figura 15. Influência de doenças cardiorrespiratórias nos resultados dos testes aplicados 

De um modo geral, observa-se que os indivíduos que não são afetados por nenhum problema 

cardiorrespiratório apresentaram melhores resultados do que os que têm algum problema deste tipo. No 

entanto as diferenças não foram acentuadas, excetuando no PSQI, onde as diferenças entre as 

percentagens de indivíduos que apresentaram boa qualidade do sono e distúrbio se aproximaram da ordem 

dos 10%. Já na sonolência diurna as diferenças foram negligenciáveis. Posto isto, não é viável, a partir 

destes resultados, afirmar a influência dos problemas cardiorrespiratórios em todos os aspetos do sono, no 

entanto, a diferença de cerca de 10% no PSQI indica uma influência negativa destes distúrbios na qualidade 

do sono. 

1.3. Ambiente de Sono 

Após analisar a influência de vários fatores associados ao estilo de vida do indivíduo e do seu contexto 

pessoal, passa-se agora à análise dos resultados consoante o ambiente de sono em que os indivíduos 

estão inseridos. Para tal consideraram-se condições de ventilação, luminosidade, ruído, QAI percecionada 

e partilha do quarto.  
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1.3.1. QAI Percecionada 

O primeiro fator relativo ao ambiente de sono a ser avaliado é a QAI percecionada pelos inquiridos. Os 

resultados dos diversos testes de sono, consoante a QAI é reportada como boa, razoável ou má. Os 

resultados são apresentados na Figura 16.  

 

Figura 16. Influência da QAI percecionada nos resultados dos testes aplicados 

Tal como seria expectável, é possível observar uma influência positiva da boa QAI percecionada no sono 

dos inquiridos, ou seja, a maior percentagem de indivíduos que reportou uma boa QAI apresentou melhores 

resultados nos testes aplicados. Isto está de acordo com a literatura, nomeadamente com Strøm-Tejsen et 

al. (2016) que reportaram que a qualidade do sono melhorava quando a concentração de CO2 era mais 

baixa (um dos principais indicadores da QAI). Apenas no Jet-lag social não houve uma diferença notória. 

No PSQI verifica-se que uma maior percentagem dos indivíduos que reportou uma boa QAI apresentou boa 

qualidade do sono (47,0%), sendo inclusive a única classe onde a percentagem de indivíduos com boa 

qualidade do sono foi superior à de indivíduos com qualidade do sono razoável. Na escala SATED observa-

se um claro aumento da percentagem de indivíduos com saúde do sono na gama de valores médios à 

medida que a QAI reportada é pior. Inclusivamente verifica-se uma inversão nas percentagens de indivíduos 

com boa saúde de sono e com saúde de sono média, entre os que reportaram boa QAI e má QAI. Ou seja, 

cerca de 73,6% dos indivíduos que reportaram boa QAI apresentaram boa saúde do sono e os restantes 
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25,9% uma saúde razoável. Por outro lado, dos indivíduos que reportaram má QAI, 73,7 % apresentou uma 

saúde do sono razoável e 26,3% uma boa saúde do sono.  

O mesmo se verifica nos valores do estado de funcionalidade, obtidos através do FOSQ-10, onde, para 

uma boa QAI percecionada, 70,3% dos indivíduos apresentou um elevado estado de funcionalidade e 

23,3% um estado de funcionalidade mediano. Já para uma QAI má, 63,2% apresentou estado de 

funcionalidade médio, de 15,8% baixo e apenas 21,1% elevado.  

Esta tendência de inversão verifica-se, mais uma vez, nos relatos de sonolência diurna, onde, para boa 

QAI, a percentagem de indivíduos com sonolência baixa foi 39,9% e com sonolência alta foi 21,2%, 

enquanto que, para má QAI, apenas 15,8% dos indivíduos reportou baixa sonolência e 42,1% apresentou 

sonolência nos níveis elevados. Estes resultados confirmam que aparentemente, pelo menos em termos 

de perceção, a QAI tem uma grande influência na qualidade do sono dos indivíduos e, consequentemente, 

no seu quotidiano e na sua saúde. À semelhança dos resultados obtidos na ocupação profissional (em 

concreto a situação dos estudantes), estes resultados reforçam a pertinência do trabalho realizado uma vez 

que procura entender a influência da QAI na qualidade de sono da população portuguesa.  

1.3.2. Luminosidade 

Um fator importante na regulação do sono é a luminosidade uma vez que esta tem uma elevada influência 

nos ciclos circadianos e, consequentemente, nos ciclos de sono, não só dos seres humanos, mas de todos 

os animais (Dijk e Archer, 2009). Para tal, como nos fatores anteriores, os resultados dos testes aplicados 

foram divididos entre as pessoas que reportam que as condições de luminosidade no seu quarto, durante 

o período de sono, são: boas, más ou razoáveis. A Figura 17 apresenta os resultados da influência da 

luminosidade nos testes aplicados. 
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Figura 17. Influência da luminosidade no quarto nos resultados dos testes aplicados 

Tal como seria de esperar, e à semelhança do que acontece com a QAI, quanto piores as condições de 

luminosidade reportadas, piores os resultados obtidos nos testes do sono. Exceção feita à escala SATED, 

onde 58,6% dos indivíduos que reportaram condições de luminosidade razoáveis apresentaram boa saúde 

do sono, enquanto que boas e más condições de luminosidade apresentaram 71,0% e 64,9% dos indivíduos 

a reportar uma boa saúde do sono, respetivamente. De um modo geral, estes resultados corroboram a 

influência da luz na qualidade do sono reportada na literatura e descrita anteriormente.  

1.3.3.  Ruído Exterior 

Outro fator importante na regulação da qualidade do sono é o ruído a que os indivíduos estão sujeitos 

durante o sono. O ruído de fundo é captado durante o sono, ainda que de forma subconsciente (Muzet, 

2007), o que pode indicar o impacte deste fator na qualidade do sono do ser humano. 
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Figura 18. Influência do ruído exterior nos resultados dos testes aplicados 

Os resultados dos testes de sono, divididos pelas condições de ruído reportadas pelos inquiridos, presentes 

na Figura 18, corroboram os resultados de Zaharna e Guilleminault (2010) e Freedman et al. (2001), que 

reportam o ruído como um fator que degrada a qualidade de sono. Em todos os testes, a percentagem de 

indivíduos com piores resultados aumentou à medida que as condições de ruído exterior pioram, mostrando 

assim a influência do ruído na qualidade do sono. 

1.3.4. Influência da Partilha de Quarto 

A maioria dos adultos dorme acompanhado, e, por vezes os problemas maritais podem traduzir-se em 

problemas no sono e vice-versa (Troxel et al., 2007). Para além disso, distúrbios como apneia do sono ou 

sinusite, entre outros, que provocam o ressonar e inquietude durante o sono têm um impacte direto não só 

no sono do indivíduo, como também no do seu parceiro (McArdle et al., 2001). Como tal, é interessante 

avaliar a influência da partilha de cama e/ou quarto na qualidade do sono. Para tal, os resultados dos testes 

aplicados foram divididos consoante a pessoa durma sozinha, com alguém no mesmo quarto, mas em 

camas separadas ou com outra pessoa na mesma cama. 50% da população inquirida partilha a cama, 

enquanto 46% dorme sozinho no quarto. Os restantes 4% partilham quarto, mas não a cama. 
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Figura 19. Influência da ocupação do quarto do indivíduo nos resultados dos testes aplicados 

Ao analisar os resultados ilustrados na Figura 19 não se constata uma relação clara entre o grau de 

ocupação do quarto e os resultados mais positivos ou mais negativos nos testes.  

No PSQI destacaram-se, pela positiva, os indivíduos que partilham cama, sendo os que apresentam a maior 

percentagem de indivíduos com boa qualidade do sono.  

O mesmo não acontece na escala SATED, onde foram os indivíduos que partilham um quarto, mas dormem 

em camas diferentes que reportaram melhor saúde do sono (78,9%). O mesmo aconteceu no estado de 

sonolência diurna, apesar de as diferenças serem marginais. Já no FOSQ-10 e no MCTQ, estes foram os 

que apresentaram piores resultados. No FOSQ-10 os resultados dos indivíduos que partilham a cama e os 

que dormem sozinhos no quarto obtiveram resultados bastante próximos. Os primeiros tiveram 62,5% dos 

seus indivíduos com um estado funcional alto, 30,9% com estado funcional na gama de valores intermédios 

e 6,4% com estado de funcionalidade baixo. Já para os segundos, estes valores foram 65,2%, 26,5% e 

8,3%, respetivamente. No que diz respeito ao jet-lag social os indivíduos com melhores resultados foram 

os que partilham a cama, uma vez que foram os que apresentam maior percentagem de indivíduos com um 

desfasamento inferior a uma hora (60,8%), além de serem também os que menos indivíduos têm com 

desfasamento entre uma a duas horas (33,3%) e superior a duas horas (6,0%). 

A diferença entre os estados de funcionalidade dos indivíduos que dormem com colega de quarto, mas em 

camas diferentes para os outros foi notável, uma vez que apenas 44,7% destes indivíduos apresentou um 
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estado de funcionalidade alto, enquanto que 62,7% das pessoas que dormem sozinhas teve um estado de 

funcionalidade alto, à semelhança de 65,2% das pessoas que partilham cama. A percentagem de indivíduos 

que partilham cama com jet-lag social inferior a uma hora também é de realçar, por ter sido superior (60,8%) 

à dos restantes (41,5% no caso dos que dormem sozinhos e 31,6% no caso dos que dormem em camas 

separadas). Estes resultados evidenciam que dormir no mesmo quarto em camas diferentes é a 

possibilidade em que as pessoas dormem pior.  
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 Monitorização do Sono 

Neste capítulo são expostos e analisados os resultados da monitorização do sono de 11 dos 13 voluntários 

residentes nos dormitórios em estudo, através da actigrafia, e dos diários de sono. Apenas foram 

considerados 11 porque, tal como referido no subcapítulo 0 do Método, dois dos 13 voluntários perderam 

informação necessária para a correta interpretação dos resultados da monitorização do sono.  

Neste sentido, são primeiramente apresentados os níveis de atividade física (PIM, TAT, ZCM) medidos pelo 

actígrafo em cada um dos períodos de sono. De seguida, serão mostradas as horas de sono de cada 

período, bem como o número de vezes que os indivíduos acordaram e a qualidade do sono reportada pelos 

mesmos. Por último, é também analisada a influência do tipo de ventilação e do tipo de quarto (duplo ou 

individual) no sono dos voluntários.  

2.1. Actigrafia  

Tal como descrito no capítulo referente ao Método, os voluntários utilizaram o actígrafo durante dois dias, 

tendo assim a sua atividade física, exposição à luz, entre outros parâmetros, monitorizadas em contínuo 

durante esse período.  

Através da actigrafia é possível estimar a qualidade do sono dos participantes através desses níveis de 

atividade: noites com mais registo de atividades correspondem a sono mais leve e mais períodos em que o 

indivíduo possa ter acordado.  

Através do software ActSudio é possível obter gráficos contendo os resultados da actigrafia, onde é também 

exibido o cálculo do período de sono, que é posteriormente comparado e ajustado com o reportado pelos 

voluntários no diário de sono. 

 

 

Figura 20. Exemplo do registo de atividade de um voluntário (indivídudo nº 13) através de actigrafia em 

que as marcas vermelhas representam períodos em que o indivíduo acordou e o sombreado azul 

representam o período de sono. 
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Na Figura 20 está ilustrado um exemplo de um gráfico devolvido pelo ActStudio. O sombreado azul claro 

corresponde ao período em que o indivíduo esteve adormecido, ou seja, com os níveis de atividade 

próximos de 0. A atividade é representada pela linha azul escura. Durante o período de sono podem 

observar-se alguns picos de atividade, sendo que, em alguns casos, o sombreado passa a verde, o que 

significa que nestes períodos o indivíduo estava em repouso e não a dormir. Estes períodos, destacados 

pelas elipses vermelhas, correspondem às vezes que o indivíduo acordou durante a noite, relatados no 

diário de sono.  

2.2. Diários de Sono 

Através do cruzamento dos resultados da actigrafia com as informações fornecidas pelos diários de sono 

foi possível caraterizar o sono dos voluntários no estudo, nomeadamente o Tempo de Sono Total (TST), a 

Qualidade do Sono percecionada pelos voluntários (QSp) e o número de vezes que acordaram (NA).  

Na Tabela 4 estão apresentados os resultados do sono (TST, QSp e NA) dos voluntários no estudo, 

discriminados individualmente e por noite, bem como os valores médios e desvios-padrão. 

Tabela 4. Parâmetros relativos à qualidade do sono dos voluntários em cada noite. 

Indivíduo/Noite TST (h) QSp NA 
I1 N1 08:20 8 1 
I1 N2 07:25 8 1 
I2 N1 10:15 5 2 
I2 N2 09:00 5 4 
I3 N1 07:30 7 0 
I3 N2 07:30 7 1 
I4 N1 06:00 9 0 
I4 N2 06:18 10 0 
I6 N1 07:30 6 - 
I7 N1 05:55 3,5 3 
I7 N2 07:10 6 1 
I8 N1 10:15 9 0 
I8 N2 09:25 7 0 
I9 N1 07:35 7 1 
I10 N1 08:27 6 3 
I10 N2 07:50 5 2 
I11 N1 05:50 7 3 
I11 N2 03:30 9 1 
I13 N1 07:25 7 1 

I13 N2 06:50 7 2 

 ± σ 7:30 ± 1:30 6,9 ± 1,6 1,4 ± 1,2 

[Min-Máx] [3:30-10:15] [3,5-10,0] [0-4,0] 
Med 7:30 7 1 

 

De um modo geral observa-se que os estudantes dormiram, em média, 7h30min por noite. No entanto, 

podemos ver grandes desvios deste valor, destacando-se, por exemplo a primeira noite do Indivíduo 8, na 

qual este dormiu 10h15min, e o Indivíduo 11, que apenas dormiu 3h30min na segunda noite do estudo. 

Portanto, apesar de, em média os estudantes dormirem o adequado para um adulto (entre 7 a 8 horas), 

são visíveis as discrepâncias e irregularidades horárias apresentadas pelos estudantes universitários, tal 

padrão já foi descrito num estudo realizado por Pilcher et al. (1997) numa comunidade de estudantes 

universitários norte-americanos. 

Em termos de qualidade do sono, os estudantes reportaram, em média uma qualidade de 6,9, o que é um 

valor razoavelmente elevado, tendo em conta que, no estudo preliminar efetuado através do questionário, 

apenas cerca de 30% dos estudantes universitários apresentava valores iguais ou superiores a 7 no PSQI, 
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correspondendo a uma boa qualidade do sono, no entanto há que ter em atenção a disparidade 

apresentada neste parâmetro, que varia entre o 3,5 e o 10. Relativamente ao número de vezes que 

acordaram durante o período de sono, pode observar-se que, em média, os estudantes acordaram mais 

que uma vez por período, sendo que, geralmente as noites em que os indivíduos mais acordaram, tal como 

seria de esperar, correspondem às noites em que reportam pior QSp.  

Para perceber melhor essa correspondência, foi construída uma matriz de correlação considerando o 

coeficiente de correlação produto-momento (ρ) de Spearman, apresentada na Tabela 5. 

Tabela 5. Matriz de correlação dos parâmetros de sono. Os valores a negrito correspondem a correlações 

significativas (p<0,05) 

 TST QSp NA Atividade (PIM) 

TST 1 -0,254 0,003 0,064 

QSp  1 -0,712 -0,146 

NA   1 0,338 

Atividade (PIM)    1 

 

TST não apresentou correlações significativas com nenhum parâmetro. No entanto, QSp e NA 

apresentaram uma forte correlação negativa e significativa (|ρ| > 0,7), evidenciando que, tal como seria de 

esperar, quantas mais vezes o indivíduo acorda durante o período de sono, pior é a sua qualidade do sono. 

É também notável que o número de vezes que o indivíduo acorda e a atividade medida pelo actígrafo (neste 

caso, segundo o método PIM) apresentam uma fraca correlação positiva e significativa, o que seria 

expectável, especialmente tendo em conta que é através da medição da atividade física que a actigrafia 

estima os ciclos de sono, ou seja, se o indivíduo está acordado ou não.  

 

 

 Qualidade do Ar Interior 

Nas secções abaixo são analisados os resultados provenientes das medições da QAI dos quartos dos 13 

participantes no estudo. Primeiramente é verificado o cumprimento ou não dos valores limites para cada 

parâmetro, analisando individualmente cada poluente e parâmetro de conforto. De seguida, é verificada a 

influência do grau de ocupação do quarto (duplo ou individual) nos parâmetros acima mencionados. Por 

fim, é avaliada a influência do tipo de ventilação (apenas natural ou natural + mecânica) nos mesmos 

parâmetros. 

3.1. Enquadramento legal 

O primeiro passo na análise dos resultados relativos às medições da QAI foi verificar se os valores medidos 

pela unidade de monitorização no interior dos quartos estão dentro dos valores limite estabelecidos como 

aceitáveis, no caso dos poluentes (PM, CO2 e COV) na Portaria n.º 353-A/2013 e dos parâmetros de 

conforto (Ta e HR) na norma ISO 7730. 
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Na Tabela 6 estão apresentados os valores médios das concentrações medidas no interior de todos os 

quartos analisados no estudo, bem como os seus limites impostos pela legislação portuguesa (Portaria n.º 

353-A/2013) e pela norma ISO 7730. 

Relativamente aos poluentes considerados, observa-se que, em média, as concentrações de matéria 

particulada não atingiram os seus valores limite legais, sendo os valores médios de 7,96 ± 3,97 µg.m-3 e 

9,14 ± 4,85 µg.m-3 consideravelmente abaixo dos limites de 25 µg.m-3 e 50 µg.m-3 para PM2,5 e PM10, 

respetivamente.  

No entanto, o mesmo não aconteceu com as concentrações médias de CO2, que apresentaram um valor 

médio de 3270 ± 1980 mg.m-3 e de COV, com um valor médio de 864 ± 269 µg.m-3, ambos excedendo os 

valores limite legais impostos de 2250 mg.m-3 e 600 µg.m-3 respetivamente. No que diz respeito aos 

parâmetros de conforto, ambos estavam, em média dentro dos intervalos de conforto estabelecidos, no 

entanto, estes limites foram várias vezes ultrapassados (24,2% no caso da Ta e 7,4% no caso da HR). 

Tabela 6. Análise descritiva dos poluentes e dos parâmetros de conforto durante o período de sono nos 13 

quartos estudados. n representa o número percentual de vezes que os limites legais foram ultrapassados 

 Poluentes Parâmetros de Conforto 

 PM2,5 (µg.m-3) PM10 (µg.m-3) CO2 (mg.m-3) COV (µg.m-3) Ta (°C) HR (%) 

VL 25 50 2250 600 [23;26] [30;70] 

 ± σ 7,96 ± 3,97  9,14 ± 4,85 3270 ± 1980 864 ± 269 24,0 ± 1,3 56,8 ± 9,6 

[Min-Max] [1,19-61,8] [1,44-71,1] [720-12800] [422-2280] [21,4-27,0] [32,0-82,0] 

Med 5,23 6,08 2660 780 23,5 58,2 

n (%) 0,61 0,09 65,8 92,8 24,2 7,4 
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3.2. Matéria Particulada (PM2,5 e PM10) 

A Figura 21 apresenta as concentrações médias de PM2,5 e PM10 registadas em cada um dos quartos 

estudados durante os períodos de sono. 

Como visto anteriormente, ambas as concentrações médias de PM durante o sono foram abaixo dos VL 

definidos pela legislação, algo que seria expectável, pois nos ambientes de sono não existem habitualmente 

fontes de emissão de PM. Uma das possíveis fontes de PM nos quartos durante o período de sono pode 

ser a ressuspensão de partículas que estejam depositadas nas superfícies ou roupas de cama, bem como 

infiltrações do exterior ou de outras divisões da  casa (Canha et al., 2017).  

 

Figura 21. Diagramas em caixa das concentrações de matéria particulada nos quartos estudados. A linha 

a vermelho representa os valores limites (VL) estabelecidos pela Portaria n.o 323-A/2013 2013. 

Apesar das concentrações de matéria particulada serem, em média, abaixo dos valores limite, é possível 

verificar através da a existência de excedências pontuais em alguns casos: em relação a PM10, registaram-

se excedências pontuais (0,09%) nos quartos dos indivíduos 9, 10 e 12, enquanto que, em relação a PM2,5, 

registaram-se excedências pontuais (0,61%) em 8 quartos (I3, I5, I6, I8, I9, I10, I12 e I13). Estas 

excedências podem dever-se a momentos em que os ocupantes se mexem durante a noite ou, ao acordar, 

que promovem a ressuspensão de partículas que estivessem depositadas na roupa da cama, tal como já 

verificado em estudos anteriores (Canha et al. 2017). 
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Os resultados obtidos neste estudo foram consideravelmente mais baixos do que os apresentados por 

Canha et al. (2017), que obteve concentrações médias de 25.8 ± 5.0 µg.m-3 para PM2.5 e de 26.7 ± 5.6 µg.m-

3 para PM10, num quarto cuja porta e janela estavam fechadas (CWCD). Outro estudo realizado em Portugal 

em 6 quartos durante o período de sono registou valores médios de 8,9 ± 7,0 µg.m-3 para PM2.5 e de 11,0 

± 6,9 µg.m-3 para PM10 (Canha et al., 2019), sendo, ainda assim, superiores aos registados no presente 

estudo. 

3.3. Dióxido de Carbono  

Analisando os quartos individualmente através da Figura 22, verifica-se que apenas 38% dos quartos (5 

em 13) apresentaram concentrações médias de CO2 abaixo do valor limite. 

Figura 22. Diagramas em caixa das concentrações de CO2 para os quartos estudados. A linha a 

vermelho representa o valore limite (VL) estabelecido pela Portaria n.o 323-A/2013 2013 

As excedências de CO2 durante o período de sono devem-se sobretudo a uma má ventilação dos quartos. 

Uma vez que a principal fonte deste contaminante é sobretudo a respiração do(s) ocupante(s) do quarto e, 

sendo o quarto um ambiente tipicamente com baixa ventilação (Bekö et al. 2010), é expectável que se 

verifique uma elevada acumulação de CO2 durante o período de sono (caso a ventilação não seja 

adequada) e um decaimento ao arejar o quarto. Este fenómeno é verificado ao observar a evolução 

temporal da concentração de CO2 no interior dos quartos, como exemplificado na Figura 23 para o quarto 

do indivíduo 7. Na Figura 23 é possível verificar que os níveis de CO2 inicialmente estavam abaixo dos 2250 

mg.m-3 mas, ao longo da noite, vão subindo até atingirem um pico por volta das 8h da manhã, hora a que o 

indivíduo acordou e  provavelmente abriu a janela do quarto. 

É ainda de notar que na residência A, as concentrações de CO2 no interior dos quartos foram bastante 

superiores às registadas na residência B (4530 ± 2110 mg.m-3 vs 1990 ± 680 mg.m-3, respetivamente). As 
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possíveis razões para esta discrepância prendem-se coma volumetria dos quartos, e também com o tipo 

de ventilação e ocupação dos quartos, já que na residência B todos os quartos analisados são individuais 

e dispõem de VM nas instalações sanitárias, o que implica não só uma menor emissão de CO2, como 

também uma maior ventilação e, por consequência, remoção de CO2. Estas diferenças estão analisadas 

nos capítulos 3.8 e 3.8.  

Ao observar a Figura 22 constata-se também que, em alguns casos, a concentração de CO2 está o limite 

inferior da gama de medição (720 mg.m.3), o que se deve a imprecisões do equipamento. Como tal, 

considera-se que o valor mínimo medido pela unidade de monitorização corresponde ao limite inferior da 

gama de deteção.  

Strøm-Tejsen et al. (2016) obteve uma concentração média de 4650 mg.m-3 de CO2 para quartos de 

estudantes com porta e janela fechadas, o que se assemelha à concentração média da Residência A. Já 

Mishra et al. (2018) registou concentrações médias de CO2 de 2070 mg.m-3 para as mesmas condições, 

valor este mais semelhante ao obtido na Residência B.  

 

Figura 23. Evolução temporal da concentração de CO2 no quarto do Indivíduo 7, durante a primeira noite. 

A linha a vermelho representa o valor limite para a concentração de CO2 estabelecido na Portaria n.º 353-

A/2013 
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3.4. Compostos Orgânicos Voláteis 

  

Figura 24. Diagramas em caixa das concentrações de COV para os quartos estudados. A linha a 

vermelho representa o valor limite (VL) estabelecido pela Portaria n.o 323-A/2013 2013 

Na Figura 24 verifica-se que todos os quartos, à exceção do quarto do I1, ultrapassaram o valor limite 

estabelecido na Portaria n.o 323-A/2013 (2013), sendo que apenas esse quarto apresentou uma 

concentração média de COV abaixo do VL. A problemática foi mais acentuada na residência A do que na 

residência B, pois apresentaram concentrações médias de 1020 ± 270 e 670 ± 80 µg.m-3, respetivamente. 

Considerando os efeitos nocivos da exposição a COV, como por exemplo irritação das vias respiratórias e 

olhos (WHO, 2008), náuseas ou danos em órgãos como os rins e fígado, bem como potenciador de cancro 

(Barn 2013), esta tendência é preocupante, tendo ainda em conta que, em alguns casos, a concentração 

chega a ser 4 vezes superior ao VL. As fontes típicas de COV são, por exemplo, tintas e vernizes, bem 

como produtos de limpeza (Spengler e Sexton, 1983; Thurston, 2017; US EPA, 2019). No entanto, tal como 

a Figura 25 ilustra, observa-se que houve um aumento da concentração de COV ao longo da noite, o que 

se pode dever a fontes de emissão internas de COV, nomeadamente a respiração do(s) ocupantes(s) 

(Phillips 1997, 1999) ou à influência da HR, que potencia a emissão de determinados COV (Wolkoff 1998). 

Mais uma vez, por volta das 8h verifica-se um ponto de inflexão onde a partir do qual a concentração de 

COV começou a descer, correspondendo ao momento em que o indivíduo acorda e areja o quarto.  

É ainda de salientar que os COV apresentam um comportamento semelhante ao CO2, uma vez que ambos 

aumentam de forma semelhante e os quartos que apresentam níveis mais elevados de um dos poluentes 

tendem a apresentar também níveis mais elevados do outro. Este facto evidencia que os poluentes 

partilham uma fonte de emissão nomeadamente a respiração dos ocupantes.  
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Figura 25. Evolução temporal da concentração de COV no quarto do indivíduo 7 ao longo da primeira 

noite. A linha a vermelho representa o valor limite (VL) estabelecido pela Portaria n.o 323-A/2013 2013. 

3.5. Temperatura Ambiente 

A temperatura ambiente do quarto é um dos fatores de conforto mais importantes para o sono, tendo 

influência direta nos estágios de sono e no estado de vigília, uma vez que exposição a Ta mais elevadas 

reduz o sono-REM e aumenta o estado de vigília (Okamoto-Mizuno e Mizuno, 2012; Gilbert et al., 2004). 

Sendo que, em ambientes interiores, a temperatura deve estar compreendida entre os 23ºC e os 26ºC no 

período de verão (ISO 7730, 2005). A Figura 26 mostra os diagramas em caixa das temperaturas registadas 

nos quartos dos indivíduos ao longo do tempo que estes estiveram ocupados. 

 

Figura 26. Diagramas em caixa da Ta no interior dos quartos. As linhas a vermelho representam o 

intervalo de conforto (IC) estabelecidos pela ISO 7730. 
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Na Figura 26 pode observar-se que na maioria (7 em 13) dos quartos a Ta estava, em média, dentro do 

intervalo de conforto. A exceção são os quartos dos indivíduos 1, 3, 6, 11 e 12. Já no quarto do indivíduo 

9, a Ta média estava alinhada com o limite superior do intervalo de conforto (26ºC). Em média, a residência 

A apresentou uma Ta de 23,4 ± 0,8 ºC enquanto que a residência B apresentou uma Ta cerca de 1ºC mais 

elevada (24,7±1,4 ºC). 

3.6. Humidade Relativa 

À semelhança da temperatura, a humidade relativa no interior do quarto também é um fator importante na 

qualidade do sono, sobretudo quando coincidentes com uma elevada temperatura ambiente (Okamoto-

Mizuno et al., 2004), sendo um dos principais fatores que controla o desenvolvimento de organismos 

microbianos como fungos e ácaros (Arundel et al., 1986). 

A Figura 27 apresenta os diagramas em caixa das medições de humidade relativa no interior dos quartos 

ao longo do período em que estiveram ocupados. A grande maioria (92,6%) dos valores de humidade 

relativa no interior dos quartos registados durante o período de sono está compreendida entre o intervalo 

de conforto (30% - 70%) estabelecido pela ISO7730 de 2005. Apenas o quarto do indivíduo 2 apresentou 

um valor médio acima do limite superior de 70%. 

 

Figura 27. Diagramas em caixa da humidade relativa no interior dos quartos. As linhas a vermelho 

representam o intervalo de conforto (IC) estabelecidos pela ISO 7730. 

À semelhança do que acontece com o CO2 e os COV, observa-se um aumento da HR ao longo do período 

de sono e um decaimento quando o indivíduo acorda e abre a janela, tal como é possível verificar na Figura 

28. Esta observação sugere que a origem da humidade são os próprios ocupantes, através da sua 

respiração, o que é reforçado no capítulo 3.7 onde é avaliada a influência do grau de ocupação do quarto.   
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Figura 28. Evolução temporal da HR na 2ª noite do indivíduo 3. 

3.7. Influência da ocupação do quarto na QAI 

Para entender melhor as diferenças na QAI dos quartos durante o período de sono é interessante observar 

o seu grau de ocupação, uma vez que a respiração dos ocupantes é uma das principais fontes de alguns 

dos poluentes estudados, nomeadamente o CO2 (Canha et al., 2016, 2017) e os COV (Phillips 1997, 1999). 

Portanto, pressupõe-se que estando mais pessoas no quarto, maiores serão as concentrações destes 

poluentes, caso a ventilação não seja suficiente para diluir os poluentes emitidos. As residências abrangidas 

pelo estudo têm quartos duplos e individuais, sendo que, dos 13 quartos estudados, 7 eram quartos 

individuais e 6 eram quartos duplos. Nos quartos duplos, ambos os ocupantes dormiram no quarto nas 

noites em que as monitorizações foram efetuadas. 

Tabela 7. Valores médios das concentrações dos poluentes e dos parâmetros de conforto por ocupação. 

Os valores a negrito indicam uma diferença significativa para um intervalo de confiança α<0,05 (Teste de 

Mann-Whitney) 

 Poluentes Parâmetros de Conforto 

Quarto PM2,5 (µg.m-3) PM10 (µg.m-3) CO2 (mg.m-3) COV (µg.m-3) Ta (°C) RH (%) 

  ± σ VL  ± σ VL  ± σ VL  ± σ VL  ± σ IC  ± σ IC 

Duplo 8,01 ± 3,56 

25 

9,01 ± 4,22 

50 

4330 ± 2150 

2250 

962 ± 397 

600 

23,9 ± 1,13 

24 - 26 

58,3 ± 8,42 

30 - 60 

Individual 7,90 ± 4,37 9,28 ± 5,46 2100 ± 731 638 ± 137 24,9 ± 1,40 47,5 ± 8,37 

U α=0,85  α=0,85  α=0,01  α=0,04  α=0,54  α=0,01  
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A Tabela 7 apresenta os valores médios das concentrações dos poluentes e dos parâmetros de conforto 

por grau de ocupação, ou seja, se os quartos são duplos ou individuais. De um modo geral observa-se que 

os quartos duplos apresentaram valores mais altos para todos os parâmetros medidos à exceção da Ta e 

PM10, sendo que em alguns casos isso implica estar ou não dentro dos valores limite, como no caso do 

CO2. 

Relativamente à matéria particulada não se observa uma diferença significativa entre os quartos duplos e 

individuais, o que seria expectável, considerando que as fontes de emissão não são os ocupantes. O 

mesmo se verifica para a temperatura ambiente.  

Na matéria particulada verifica-se que em ambos os casos as concentrações estavam, em média, abaixo 

dos valores limites de 25 µg.m-3 para PM2,5 e 50 µg.m-3 para PM10. Sendo as concentrações dos quartos 

duplos ligeiramente mais elevadas. 

Já em relação ao CO2, a diferença de concentrações entre tipologia de quarto é significativa (α=0,01), sendo 

que, os quartos duplos apresentaram concentrações cerca de duas vezes superior aos quartos individuais 

(4330 ± 2150 vs 2100 ± 731 mg.m-3, respetivamente). Esta diferença implica que a concentração média de 

CO2 nos quartos individuais estivesse abaixo do VL de 2250 mg.m-3, ao contrário do que sucedeu com os 

quartos duplos, todos apresentando concentrações de CO2 acima desse valor, apesar do seu desvio padrão 

ser bastante superior. Isto deve-se ao facto das fontes emissoras de CO2 no interior dos quartos serem 

precisamente os ocupantes (Canha et al., 2016), tal como referido acima, sendo portanto expectável que 

os quartos duplos apresentassem concentrações de CO2 mais elevadas que os individuais, caso a 

ventilação não fosse adequada para compensar esta situação, o que se verifica ao observar as diferenças 

obtidas.  

Nos COV também se verificou uma diferença significativa (α=0,04) entre as concentrações médias nos 

quartos individuais (638 ± 137 µg.m-3) e duplos (962 ± 397 µg.m-3), sendo que, mais uma vez, os últimos 

apresentaram, geralmente, concentrações mais elevadas, estando praticamente sempre (98% das 

medições) acima do valor limite legislado de 600 µg.m-3. Esta diferença deve-se ao facto de uma das fontes 

emissoras de COV no interior dos quartos ser precisamente a respiração dos ocupantes (Phillips et al., 

1999), tal como acontece com o CO2, sendo, portanto, expectável que os quartos duplos apresentassem 

concentrações mais elevadas destes poluentes que os quartos individuais, caso a ventilação não fosse 

adequada – o que se verifica.  

No caso da temperatura os quartos individuais apresentaram, em média 1ºC a mais que os quartos duplos, 

sendo, que, no entanto, ambos estão próximos dos 24ºC. Seria também de esperar que os quartos duplos 

apresentassem uma temperatura média ligeiramente superior aos individuais devido ao calor emitido pelos 

ocupantes, no entanto, o mesmo não se verificou. Tal pode dever-se às condições climatéricas aquando 

das monitorizações. 

A humidade relativa foi significativamente superior nos quartos duplos relativamente aos quartos individuais, 

estando, na maioria dos quartos, mais próxima do limite superior do intervalo de conforto estabelecido na 

ISO 7730 de 2005. Os valores elevados da humidade relativa podem dever-se ao facto de haver o dobro 

dos banhos, sendo que as casas de banho estão acopladas aos quartos, o que promove o aumento da 

humidade relativa dentro dos mesmos. Para além disso, o dobro das pessoas a respirar no quarto também 

leva a que a HR apresente valores mais elevados. Este caso é particularmente preocupante para 

humidades relativas acima dos limite superior do IC, uma vez que a partir dos 60% já algumas colónias de 

fungos começam a proliferar (Arundel et al., 1986). O mesmo acontece com ácaros, cujas populações são 
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minimizadas para humidades relativas abaixo dos 50% e atingem o seu máximo em humidades relativas 

próximas dos 80%. Considerando os efeitos adversos da exposição a concentrações elevadas de CO2, 

COV e a elevada humidade relativa, é de realçar que, nos quartos duplos os seus ocupantes estavam mais 

expostos aos mesmos, sendo recomendadas medidas para mitigar esta situação.  

Algumas medidas poderiam ser: i) a instalação de ventilação mecânica em todos os quartos, especialmente 

nos quartos com dois ocupantes; ii) o aumento da frequência com que a ventilação, quando existente, é 

ligada de modo a promover mais trocas de ar; iii) todos os quartos passarem a ser individuais; iv) melhorar 

a ventilação nas casas de banho; e v) as casas de banho serem independentes dos quartos. 

3.8. Influência do tipo de ventilação na QAI 

Para perceber a influência do tipo de ventilação na QAI é interessante comparar as monitorizações em 

quartos equipados com ventilação mecânica e as efetuadas em quartos em que apenas dispõem de 

ventilação natural.  

Na residência B todos os quartos estão equipados com ventilação mecânica, ativada de manhã efetuada 

através de ventiladores de extração instalados nas casas de banho do quarto, entre as 8h e as 11h, e ao 

final da tarde/início da noite, entre as 19h e as 22h. Para além disso, os quartos dispõem também de uma 

janela que fornece ventilação natural. Já na residência A, apenas um dos blocos dispõe de ventilação 

mecânica, também ao nível da extração de ar nas instalações sanitárias do quarto, que é ligada entre as 

7h e as 10h da manhã e entre as 18h e as 22h da tarde/noite.  

Posto isto, os quartos que dispõem de VM são os dos indivíduos 6, 7, 8, 9 (residência A, bloco C), 10, 11, 

12 e 13 (residência B). 

A Tabela 8 apresenta os valores médios das concentrações dos poluentes e dos parâmetros de conforto 

por tipo de ventilação. De um modo geral observa-se que os quartos que dispõem de ventilação mecânica 

apresentaram valores mais altos para todos os parâmetros medidos, sendo que em alguns casos isso 

implica estar ou não dentro dos valores limite. Nenhum dos parâmetros estudados relevou uma diferença 

estatística entre o tipo de ventilação utilizado. 

Tabela 8. Valores médios das concentrações dos poluentes e dos parâmetros de conforto por ventilação 

 Poluentes Parâmetros de Conforto 

Ventilação PM2,5 (µg.m-3) PM10 (µg.m-3) CO2 (mg.m-3) COV (µg.m-3) Ta (°C) RH (%) 

  ± σ VL  ± σ VL  ± σ VL  ± σ VL  ± σ IC  ± σ IC 

Mecânica 7,88 ± 4,13 

25 

9,14 ± 5,11 

50 

3340 ± 2060 

2250 

860 ± 281 

600 

24,2 ± 1,29 

24 - 26 

56,0 ± 10,6 

30 - 70 

Natural 8,22 ± 3,31 9,13 ± 3,74 3050 ± 1620 881± 219 23,3 ± 0,91 58,9 ± 5,90 

U α=0,81  α=0,85  α=0,64  α=0,18  α=1,00  α=0,89  

 

No caso da matéria particulada, ambos os tipos de ventilação apresentaram concentrações médias 

semelhantes e bem abaixo dos valores limites de 25 e 50 µg.m-3 para PM2,5 e PM10, respetivamente. 
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No caso do CO2 a diferença entre os dois tipos de ventilação foi mais acentuada, sendo que os quartos 

com ventilação mecânica superaram, em média, a concentração dos quartos sem ventilação mecânica. No 

entanto, é errado afirmar que os quartos sem ventilação apresentam geralmente concentrações de CO2 

mais baixas, uma vez que as sua diferença não é significativa, o que se evidencia com os desvios-padrão, 

que foram bastante elevados, implicando que ambos os tipos de quartos apresentem valores bastante 

diferentes do seu valor médio, tal como se pode verificar na Tabela 8. 

Em ambos os casos, as concentrações médias dos COV estavam acima do valor limite de 600 µg.m-3. Nos 

quartos sem VM a concentração média (881 ± 219 µg.m-3) foi superior à registada nos quartos com VM 

(860 ± 281 µg.m-3), embora não sendo uma diferença significativa. 

A Ta também foi, em média, mais elevada nos quartos com VM do que nos restantes quartos, apresentando 

uma diferença média próxima de 1ºC (24,2 ± 1,3 ºC para os quartos com VM e 23,3 ± 0,9 ºC para os quartos 

sem VM).Observa-se assim que ambos os valores estão próximos do limiar inferior do intervalo de conforto 

deste parâmetro (23ºC), sendo este intervalo por vezes não cumprido como é possível verificar através dos 

desvios-padrão. No entanto, mais uma vez, os desvios-padrão também foram mais elevados para os 

quartos com VM, não sendo possível afirmar que os quartos com VM têm, de facto, temperaturas mais 

elevadas uma vez que não apresentam diferenças estatisticamente significativas. Para a HR, ambos os 

tipos de quarto estavam, em média, entre os 30% e os 70%, intervalo de conforto estabelecido pela ISO 

7730 de 2005, sendo que os valores para os quartos equipados com VM foram ligeiramente mais baixos 

(56,0 ± 10,6% versus 58,9 ± 5,9%), no entanto, o seu desvio-padrão é superior e a HR é estatisticamente 

igual para os dois tipos de ventilação.  

O teste de Mann-Whitney revela que as diferenças entre os tipos de ventilação não foram significativas, no 

entanto estão a ser considerados de forma igual quartos duplos e individuais. Posto isto, considerando a 

presença ou não de VM para o mesmo tipo de quarto obtemos valores diferentes. A Tabela 9 mostra os 

valores médios dos parâmetros medidos nos quartos duplos, fazendo a distinção entre os quartos com VM 

e sem VM. Com esta distinção é possível observar uma diferença significativa (α=0,01) entre as 

concentrações de COV nos quartos com e sem VM. Os quartos com VM apresentaram uma concentração 

bastante superior relativamente aos quartos sem VM (1110 ± 260 µg.m-3 vs 894 ± 184 µg.m-3, 

respetivamente).  

Tabela 9. Valores médios das concentrações dos poluentes e dos parâmetros de conforto por ventilação 

nos quartos duplos. Os valores a negrito indicam uma diferença significativa para um intervalo de 

confiança α<0.05 (Teste de Mann-Whitney) 

 Poluentes Parâmetros de Conforto 

Ventilação PM2,5 (µg.m-3) PM10 (µg.m-3) CO2 (mg.m-3) COV (µg.m-3) Ta (°C) RH (%) 

  ± σ VL  ± σ VL  ± σ VL  ± σ VL  ± σ IC  ± σ IC 

Mecânica 8,02 ± 3,70 

25 

9,09 ± 4,48 

50 

4700 ± 2090 

2250 

1110 ± 260 

600 

23,3 ± 0,69 

24 - 26 

65,4 ± 4,16 

30 - 70 

Natural 8,00 ± 3,30  8,86 ± 3,71 2970 ± 1680 894 ± 184 23,6 ± 0,32 58,9 ± 6,88 

U α=0,53  α=0,53  α=0,23  α=0,01  α=0,53  α=0,23  

 

Esta ausência de influência da VM pode dever-se, sobretudo, à baixa frequência com que esta é acionada 

uma vez que é programada e não controlada pelos ocupantes do quarto. A VM apenas é acionada duas 
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vezes por dia, nos períodos mencionados no Método, pelo que durante o período de sono típico não é 

ligada e, como tal, não promove a remoção de poluentes neste período.    

 Relação entre a QAI e a Qualidade do Sono 

Por fim, resta perceber a influência da QAI no sono dos indivíduos. Para tal começou-se por construir uma 

nova matriz de correlação, desta vez contendo não só os parâmetros relativos à qualidade do sono, mas 

também a média dos poluentes e dos parâmetros de conforto para cada um dos períodos de sono. A Tabela 

10 apresenta os resultados da correlação de Spearman (ρ) entre os parâmetros de QAI (PM2,5, PM10, CO2, 

COV, Ta, HR) e de QS (TST, QSp, NA e Atividade segundo o PIM).  

Tabela 10. Matriz de correlação de Spearman entre parâmetros da QAI e da QS. Os valores a negrito 

correspondem a correlações significativas (P<0,05)  

  QS 

  TST QSp NA Atividade (PIM) 

QAI 

PM2,5 0,260 -0,171 -0,001 0,387 

PM10 0,260 -0,171 -0,001 0,387 

CO2 0,497 -0,560 0,224 -0,267 

COV 0,072 -0,290 -0,171 -0,123 

Ta -0,381 0,115 -0,143 -0,099 

 HR 0,671 -0,527 0,170 -0,042 

 

Ao analisar a Tabela 10 é possível verificar que existiram, de facto, associações significativas entre 

parâmetros da QS e da QAI. Primeiramente, registou-se uma correlação fraca significativa e positiva entre 

a PM e a atividade física, medida através do método PIM. Tal correlação deve-se, provavelmente, ao facto 

de quando os indivíduos se movem durante a noite na cama promoverem a ressuspensão de matéria 

particulada que estava depositada na roupa da cama (Canha et al., 2017), como referido anteriormente. 

O CO2 apresentou uma correlação significativa e positiva bastante próxima da moderada (0,5) com o TST 

e uma correlação negativa moderada com a QSp (-0,56), o que corrobora achados anteriores que afirmam 

que o CO2 afeta a QS  (Strøm-Tejsen et al. 2016). A correlação positiva entre o CO2 e o TST deve-se, 

provavelmente, ao facto de, quanto mais tempo os indivíduos passam a dormir, mais CO2 é acumulado no 

quarto, pois não é promovida a ventilação. Portanto, é o TST que afeta a concentração de CO2 e não o 

oposto.  

Já a Ta e o TST exibiram uma correlação fraca significativa e negativa que, tal como reportado noutros 

estudos, se poderá atribuir a que a Ta é um fator que reduz a duração do sono-REM e aumenta o estado 

de vigília (Urlaub et al., 2015; Okamoto-Mizuno e Mizuno, 2012). 

Por fim, a HR apresentou correlações significativas com o TST (moderada e positiva) e com a QSp 

(moderada e negativa), o que faz sentido, considerando estudos anteriores que reportam que a HR, 

especialmente em conjunto com temperaturas mais altas, afeta negativamente a eficiência e qualidade do 

sono (Okamoto-Mizuno et al., 1999). À semelhança do que se passa com o CO2, a principal fonte de 

humidade no quarto, ao longo do período de sono é a respiração do(s) ocupante(s). Como tal, a justificação 
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para a correlação positiva com o TST é semelhante, quanto mais tempo o(s) ocupante(s) passam no quarto, 

mais promove o aumento da HR. 
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V. Conclusões e trabalho futuro 

Após a realização do presente trabalho é possível afirmar que os objetivos propostos foram cumpridos. Este 

estudo traz informação nova e relevante sobre a problemática da qualidade do sono em Portugal. Para além 

disso, mostra também as condições a que os estudantes universitários alojados em residências 

universitárias estão sujeitos durante o seu período de sono e como essas condições afetam a qualidade do 

mesmo. 

Numa primeira fase, foi realizada uma caraterização da qualidade de sono da população portuguesa através 

de um questionário composto por vários testes do sono, em que foi encontrada uma problemática em 

relação à qualidade e saúde do sono em Portugal, principalmente nos jovens adultos, e, em especial, nos 

estudantes universitários e trabalhadores-estudantes, pois apresentaram valores alarmantes nos resultados 

dos testes aplicados.  

Na segunda fase do trabalho, foi realizada a monitorização do sono de 13 estudantes universitários onde 

foi possível verificar que os estudantes universitários apresentaram padrões de sono muito irregulares, com 

alguns a iniciarem o seu sono apenas de manhã e a dormir apenas cerca de 3 horas. No entanto, em média, 

dormiram cerca de 7 horas e 30 minutos por período de sono, o que se encontra dentro do recomendado 

para um adulto. Reportaram ainda, em média, uma qualidade de sono de 6,9 por noite, o que é 

moderadamente elevado, no entanto, este resultado é uma medida subjetiva e não o resultado objetivo de 

um teste clínico. As discrepâncias nos hábitos de sono dos estudantes que participaram no estudo estão 

de acordo com os resultados negativos nos testes de sono por parte dos estudantes universitários que 

responderam ao questionário inicial.  

No que respeita à QAI nos quartos dos estudantes durante o período de sono, alojados em residências 

universitárias, verifica-se que: 

• Os limiares de conforto para a temperatura ambiente foram várias vezes ultrapassados, bem como 

os valores limite legais para CO2 e COV.  

• Os quartos duplos apresentaram concentrações de CO2, COV e níveis de HR mais elevados do 

que os individuais, o que pode ter efeitos adversos na saúde dos seus ocupantes. 

Do modo como está a funcionar, a VM não apresenta um impacte significativo na QAI dos quartos durante 

o período de sono. No entanto, se a frequência de funcionamento da mesma aumentasse possivelmente 

observaríamos efeitos positivos, podendo mesmo colocar as concentrações de poluentes abaixo dos 

valores limite.  

Com as caraterísticas que os quartos apresentam, nomeadamente a sua área e volume, todos deveriam 

ser individuais para que as concentrações de CO2 e COV se encontrassem mais próximas do valor limite. 

Outra alternativa seria ter quartos com maior volume, para os mesmos ocupantes, de modo a diminuir a 

concentração dos poluentes, esta medida não é viável em residências já edificadas, mas pode ser útil em 

projetos futuros.  

Com este estudo, foi possível concluir que os parâmetros da QAI com influência na qualidade do sono são 

o CO2, a temperatura e a humidade relativa, sendo que o CO2 e a HR têm uma influência negativa na 
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qualidade do sono reportada pelos estudantes. Já o aumento da Ta reduz o TST, tal como reportado em 

estudos anteriores.  

Como trabalho futuro, seria interessante fazer uma auditoria mais completa às residências, avaliando mais 

poluentes e parâmetros de conforto e as suas fontes. Alguns poluentes podem ser, por exemplo, o 

monóxido de carbono e carbono negro, bem como parâmetros de conforto, como, por exemplo, a 

luminosidade e o ruído. Seria também interessante avaliar a QAI noutros locais das residências (como as 

cozinhas e salas de convívio) e avaliar se haveria infiltração de poluentes desses locais para os quartos. 

Para além dessa avaliação mais detalhada da QAI nos espaços interiores das residências, a qualidade do 

ar exterior também deveria ser avaliada para averiguar a existência de infiltração de poluentes provenientes 

do exterior nos ambientes interiores das residências. 

Para avaliar melhor o sono e o seu impacte na vida do estudante, seria interessante avaliar a aplicação de 

testes de desempenho e de qualidade do sono. Para isso, é importante acompanhar o estudante durante 

mais tempo, de forma a que o tempo de monitorização fosse mais próximo do intervalo de tempo dos testes 

de sono (tipicamente um mês) e se conseguisse obter medidas mais objetivas da qualidade do sono.  
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Anexos 

 

Anexo A - Questionário sobre os hábitos e 

ambiente de sono  

CARATERIZAÇÃO INDIVIDUAL 

1- Idade: 

2- Altura:  

3- Peso:  

4- Sexo: Feminino/Masculino 

5- Situação profissional: Estudante/Emprego por conta de outro/Emprego por conta 

própria/Desemprego 

6- Escolaridade máxima obtida: Ensino primário/Ensino básico (5º ao 9º ano) /Ensino secundário 

(10º ao 12º ano) /Licenciatura/Mestrado/Doutoramento 

7- Área de residência (concelho): 

8- Pratica atividade física? Sim/Não 

9- Se sim, com que regularidade? Uma a duas vezes por semana/ 3 a 4 vezes por semana /5 ou 

mais vezes por semana 

10- Que tipo de atividade pratica? Ginásio/ Corrida/ Natação/ Caminha/ Bicicleta/ Desportos de 

equipa (futebol, basquetebol, outros) / Outro. Qual? 

11- Tem alguma doença cardíaca? Se sim, qual? 

12- Tem alguma doença respiratória? Se sim, qual? 

ÍNDICDE DE QUALIDADE DE SONO DE PITSSBURGH (PSQI) 

Este questionário destina-se a avaliar as características e a qualidade do seu sono, a partir da sua 
experiência. 

 

As questões que se seguem relacionam-se com os seus hábitos de sono apenas no último mês. As suas 
respostas devem indicar a opção mais correta para a maioria dos dias e das noites no último mês. 

 

Leia com atenção todas as questões e pondere as diversas alternativas de resposta. Por favor, responda 
a todas as questões com sinceridade e o máximo de rigor. 

 

No último mês... 

1- A que horas foi normalmente para a cama? 

2- Quanto tempo, em minutos, demorou normalmente a adormecer? 

3- A que horas se levantou normalmente de manhã? 

4- Quantas horas costuma dormir? 

5- Durante o último mês, assinale quantas vezes teve dificuldade em dormir pelas razões abaixo 

indicadas: 

 

Razões de não dormir... Não aconteceu 

(0) 

 

Menos de 1 vez/semana 

(1) 

 

1-2 vezes 
por 

semana (2) 

3 ou mais vezes por 
semana 

(3) 

a) Não conseguiu adormecer em 30 minutos 
    

b) Acordou a meio da noite ou de manhã 

muito cedo     



 

 

II 

 

c) Teve de se levantar para ir à casa de 

banho 
    

d) Não conseguiu respirar confortavelmente 
    

e) Tossiu ou ressonou alto 
    

f) Teve muito frio 
    

g) Teve muito calor 
    

h) Teve pesadelos 
    

i) Teve dores 
    

j) Outras razões 

(especifique):_______________ 
 

 

6- Durante o último mês assinale quantas vezes aconteceu consigo... 

 

 

Aconteceu... 

Não aconteceu 

(0) 

 

Menos de 1 

vez/semana 

(1) 

 

1-2 vezes por 

semana (2) 

3 ou mais vezes 

por semana 

(3) 

a. Tomar medicamentos (prescritos 
pelo médico ou não) para o/a ajudar 
a dormir? 

    

b. Ter dificuldade em manter-se 
acordado/a enquanto conduzia, 
durante as refeições ou em 
atividades sociais? 

    

c. Ter dificuldade em manter o 
entusiasmo na realização das suas 
tarefas? 

    

 

7- Como avalia a qualidade do seu sono? Muito boa/ Razoavelmente Boa/Razoavelmente má/Má  

Outras questões: 

8- Tem parceiro/a ou colega de quarto? Não/ Sim, na mesma cama/ Sim, em camas separadas 

9- Se tiver parceiro/a ou colega de quarto pergunte-lhe se no último mês você: 

a. Ressonou alto? Não/ Menos de uma vez por semana/ Uma ou duas vezes por semana/ Três 

ou mais vezes por semana 

b. Teve longas pausas entre respirações enquanto dormia? Não/ Menos de uma vez por 

semana/ Uma ou duas vezes por semana/ Três ou mais vezes por semana 

c. Espasmos enquanto dormia? Não/ Menos de uma vez por semana/ Uma ou duas vezes por 

semana/ Três ou mais vezes por semana 

d. Episódios de desorientação e confusão durante o sono? Não/ Menos de uma vez por 

semana/ Uma ou duas vezes por semana/ Três ou mais vezes por semana 

e. Episódios de sonambulismo? Não/ Menos de uma vez por semana/ Uma ou duas vezes por 

semana/ Três ou mais vezes por semana 

 

 

 

 



 

III 

 

ESCALA DE SAÚDE DO SONO (SATED) 

1- Está satisfeito com o seu sono? Nunca/Sempre/Às vezes 

2- Consegue passar o dia sem fazer uma sesta? Nunca/Sempre/Às vezes 

3- Encontra-se já a dormir (ou na cama) entre as 2h ou as 4h da madrugada? Nunca/Sempre/Às 

vezes 

4- Passa menos de 30 minutos acordado durante a noite? (inclui o tempo que leva a adormecer e 

os despertares durante o sono) Nunca/Sempre/Às vezes 

5- Dorme entre 7 a 9 horas por dia? Nunca/Sempre/Às vezes 

Como considera habitualmente o seu estado de sonolência? 

6- Indique um valor entre 0 e 10 onde 0 corresponde a "nada sonolento | em alerta" e 10 

corresponde "quase a adormecer". 

 

 

ESCALA ANALÓGICA DE SONOLÊNCIA DIURNA 

 

Habitualmente, o meu estado de sonolência é: 

RESULTADOS FUNCIONAIS DO QUESTIONÁRIO DO SONO 

*Functional Outcomes of Sleep Questionnaire (FOSQ-10) 

1- Tem dificuldade em concentrar-se nas suas tarefas por estar sonolento/a ou cansado/a? Sim, 

muito/Razoavelmente/Um pouco/Não 

2- Tem dificuldade em lembrar-se de coisas por estar sonolento/a ou cansado/a? Sim, 

muito/Razoavelmente/Um pouco/Não 

3- Tem dificuldade em conduzir por estar sonolento/a ou cansado/a? Sim, 

muito/Razoavelmente/Um pouco/Não 

4- Tem dificuldade em visitar familiares ou amigos nas suas casas por estar sonolento/a ou 

cansado/a? Sim, muito/Razoavelmente/Um pouco/Não 

5- A sua relação com familiares, amigos ou colegas de trabalho foi afetada por estar sonolento/a ou 

cansado/a? Sim, muito/Razoavelmente/Um pouco/Não 

6- Tem dificuldade em ver um filme ou vídeos por estar sonolento/a ou cansado/a? Sim, 

muito/Razoavelmente/Um pouco/Não 

7- Tem dificuldade em ser tão ativo ao fim do dia quanto gostaria por estar sonolento/a ou 

cansado/a? Sim, muito/Razoavelmente/Um pouco/Não 

8- Tem dificuldade em ser tão ativo de manhã quanto gostaria por estar sonolento/a ou cansado/a? 

Sim, muito/Razoavelmente/Um pouco/Não 

9- O seu humor é afetado por estar sonolento/a ou cansado/a? Sim, muito/Razoavelmente/Um 

pouco/Não 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO DOS CRONÓTIPOS DE MUNIQUE 



 

 

IV 

 

 

Para responder às próximas questões utilize uma escala de 24 horas (por exemplo, 23:00h em vez de 

11:00h) 

Sobre o trabalho: 

1- Tem um horário de trabalho regular? Sim/Não 

2- Se sim, quantos dias por semana? 

3- Tem um trabalho por turnos? Sim/não  

4- Se sim, a que horas começa e acaba? 

5- Tem um horário flexível? 1 – 5 (1 – muito flexível, 5 – muito inflexível) 

6- Como vai para o trabalho? Dentro de um transporte fechado (carro, autocarro, etc)/Ar livre (a pé, 

bicicleta, mota, etc) 

7- Demora quanto tempo a chegar ao trabalho? 

8- Demora quanto tempo a regressar do trabalho? 

 

Nos dias de trabalho:  

9-  
 

Imagem 1:  Vou para a cama às ____________ horas. 

Imagem 2:  Algumas pessoas ficam acordadas mesmo depois de irem para a cama! 

Imagem 3: Habitualmente, estou pronto para ir dormir às __________ horas. 

Imagem 4: Preciso de __________ minutos para adormecer. 

Imagem 5: Acordo às __________ horas 

Imagem 6: Ao fim de __________ minutos, levanto-me. 

 

Utiliza despertador nos dias de trabalho:  Sim______     Não______ 

Se respondeu “SIM”, acorda regularmente antes do despertador tocar? Sim___Não___ 

10-  

11-  

12- Nos dias de descanso: 

13-  
14- Imagem 1:  Vou para a cama às ____________ horas. 

Imagem 2:  Algumas pessoas ficam acordadas mesmo depois de irem para a cama! 

Imagem 3: Habitualmente, estou pronto para ir dormir às __________ horas. 

Imagem 4: Preciso de __________ minutos para adormecer. 

Imagem 5: Acordo às __________ horas 

Imagem 6: Ao fim de __________ minutos, levanto-me. 

 

Existe alguma razão pela qual não possa escolher os seus horários para dormir nos dias de 

descanso?  

Sim______          

Não______ 

 

Se respondeu “SIM”: crianças/animais domésticos____ Hobbys_____ Outro_____, 

por exemplo_________________ 



 

V 

 

15- Ar livre: 

16- Em média, quanto tempo gasta por dia exposto à luz do dia (ao ar livre)? 

Nos dias de trabalho ______horas ______minutos 

Nos dias de descanso ______horas ______minutos 

 

Estimulantes: 

1- Quantos cigarros fuma, em média, por dia? 

2- Quantos cafés bebe, em média, por dia? 

3- Quantas bebidas com cafeína (refrigerantes) bebe, em média, por dia? 

4- Quantas cervejas bebe, em média, por mês? 

5- Quantos copos de vinho bebe, em média, por mês? 

6- Quantos copos de licor/whiskey/gin, etc bebe, em média, por mês? 

 

CARATERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE SONO 

1- Considera que a qualidade do ar no interior do seu quarto durante o período de sono é: má, nem 
má/nem boa, boa 

2- Sente o ar pesado (abafado) no quarto quando acorda? 
3- Considera que as condições de ruído exterior no seu quarto enquanto dorme são: más, nem 

más/nem boas, boas 
4- Considera que as condições de luminosidade (poluição luminosa) no seu quarto enquanto dorme 

são: más, nem más/nem boas, boas 
5- Dorme com a porta aberta ou fechada? Aberta/Fechada 

6- Dorme com a janela aberta ou fechada? Aberta/Fechada 

7- Costuma usar algum sistema de aquecimento no inverno? Ar 

condicionado/Radiador/Aquecimento central/Não 

8- Costuma usar algum sistema de arrefecimento no verão? Ar condicionado/Ventoinha/ Janela 

aberta/Não 

9- Tem plantas no quarto? 

10- Costuma ter tosse de manhã? 

11- Costuma sentir irritação na garganta e nas vias respiratórias de manhã? 

12- Costuma ter a boca seca ao acordar? 

13- Costuma arejar o quarto depois de se levantar? 

 

  



 

 

VI 

 

Anexo B – Diário do Sono  
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