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«O sono é uma função fisiológica vital (Mindell & Owens, 2010) que
pode ser definida como “um estado de imobilidade periódica natural,
em que o indivíduo se encontra relativamente inconsciente em
relação ao ambiente e com baixa resposta a estímulos sensoriais
externos” (Green & Westcomb, 2012, p.18). É um estado em que
praticamente todos os músculos voluntários se tornam inativos, há
uma redução do metabolismo, mantendo-se no entanto a atividade
cerebral. O sono é um estado comportamental complexo necessário
para a saúde neurológica, somática e psicológica ao longo do curso de
vida (Colrain, 2011). O conhecimento acerca do sono evoluiu tanto
ao nível experimental, quanto ao nível da prática clínica, a partir do
registo das ondas cerebrais através do eletroencefalograma,
permitindo assim a discriminação objetiva entre vigília em
relaxamento e sono, bem como a distinção dos seus diferentes
estádios (Fernandes, 2006). O sono tem um papel de particular
importância no desenvolvimento físico e emocional do adolescente
uma vez que atua como facilitador da produção de hormonas, como
por exemplo a hormona do crescimento (GH), a melatonina e o
cortisol (Del Ciampo, 2012; Mesquita & Reymão, 2010). Produzida
pela glândula pineal, a melatonina apresenta um padrão de secreção
dia-noite, sensível à luminosidade, com aumento de secreção no
início da noite e decréscimo no final. Possui um efeito sonífero e a
capacidade de regular o ritmo de sono-vigília bem como a
temperatura corporal (Brown, 1994; Hasler & Clark, 2013). Assim,
a desregulação dos hábitos de sono pode levar a modificações na
produção dessas hormonas com as respetivas manifestações clínicas
associadas. O sono parece ser igualmente benéfico para a conservação
de energia, recuperação neuronal, homeostase sináptica e plasticidade
cerebral (Brand & Kirov, 2011). Perante um estado de privação do
sono, o corpo tenta recuperar o sono perdido. Essa necessidade do
organismo revela que o sono não é apenas um período de redução da
atividade ou a regulação da vigília pelo ritmo circadiano. Mais do que
isso, o sono tem uma arquitetura específica com grandes alterações
no cérebro, em termos de neurofisiologia, neuro-química e anatomia
funcional, que distinguem as suas diferentes fases (Brand & Kirov,
2011).»
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