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O sono na pandemia COVID-19 
e influência na saúde mental na 
população infantil e pediátrica

9Artigo Saúde mental 

RESUMO

 Introdução: A pandemia COVID-19 e medidas associadas 
provocaram alterações na qualidade e quantidade do sono, com 
impactos na saúde mental. Objetivos: Compreender como a 
pandemia e o confinamento interferiu nas rotinas e/ou hábitos de 
sono em crianças e adolescentes e a influência na saúde mental. 
Metodologia: Revisão da literatura na MEDLINE, partindo da 
questão: Quais são as alterações nas rotinas ou hábitos de sono 
em crianças e adolescentes durante a pandemia? Resultados 
e discussão: Dos 370 artigos, foram selecionados 35. Devido 
ao confinamento e o ensino à distância, a quantidade de horas 
de sono aumentou. Porém, com a diminuição da atividade física, 
desequilíbrio alimentar e aumento do tempo frente aos ecrãs a 
qualidade do sono diminuiu. Consequentemente, verificou-se uma 
influência negativa na saúde mental. Conclusão: Verificou-se o 
aumento dos distúrbios de sono e sua influência na saúde mental, 
com necessidade de desenvolvimento de estratégias de conscien-
cialização e literacia na temática.
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ABSTRACT

 Introduction: The COVID-19 pandemic and preventive measures led to chang-
es in the quality and quantity of sleep, impacting mental health. Objectives: 
To understand how the pandemic and confinement interfered with the routines 
and/or sleeping habits of children and adolescents and influenced mental health. 
Methodology: A literature review on MEDLINE was conducted, with the re-
search question: What are the changes in the routines or sleep habits of children 
and adolescents during the pandemic? Results and discussion: From the 370 
articles analysed, 35 were selected. Due to confinement and online learning, the 
number of hours of sleep increased. However, the quality of sleep decreased due 
to decreased physical activity, an unbalanced diet, and increased time in front of 
screens. Consequently, there was a negative influence on mental health. Conclu-
sion: The increase in sleep disorders and their influence on mental health was 
observed, with the need to develop awareness and literacy strategies addressing 
this area.
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A
1. Introdução

pandemia COVID-19 levou a alterações 
nas rotinas da grande parte da população, 
sobretudo a pediátrica. O confinamento e o 
ensino à distância provocaram grandes alte-
rações nas rotinas dos mais novos, principal-

mente em relação à qualidade e quantidade do sono, com 
impactos na saúde mental. Pretende-se compreender como 
a pandemia e o confinamento interferiram nas rotinas e/ou 
hábitos de sono em crianças e adolescentes e consequente-
mente a influência na saúde mental. 

2. Métodos
Realizou-se uma revisão da literatura, na MEDLINE, com 
a pergunta de investigação (PIO): Quais são as alterações 
nas rotinas ou hábitos de sono em crianças e adolescentes 
durante a pandemia?
Segundo os critérios de inclusão previamente definidos: ar-
tigos entre 2019 a 2021 com população até aos 18 anos e 
em português, inglês e espanhol. Utilizaram-se os seguintes 
descritores e conectores booleanos: ((“sleep*”) AND (“child* 
OR adolescent* OR teen*”) AND (“pandemic”)).

3. Resultados
Na pesquisa identificaram-se 370 artigos científicos dos 
quais foram selecionados 35. O fluxograma da seleção e 
exclusão dos artigos apresenta-se na figura 1.

4. Discussão 
Os resultados obtidos, refletem os impactos da pandemia 

e do confinamento nas rotinas e/ou hábitos de sono em 
crianças e adolescentes e consequentemente a influência 
na saúde mental. 
No entanto, para melhor compreensão, categorizamos os 
resultados em:
•	 Padrões e distúrbios do sono antes e durante a pandemia;
•	 Alterações do padrão de sono com outras variáveis;
•	 Consequências das mudanças do sono na saúde mental 

das crianças e adolescentes.

4.1. Padrões e distúrbios do sono antes e durante a 
pandemia

De acordo com Zengin et al. (2021), grande parte das crian-
ças relataram que a pandemia teve um efeito importante no 
seu estilo de vida, aproximadamente 60,8% referiu dormir 
oito a dez horas por noite e aproximadamente 41,2% afir-
mou que os seus hábitos de sono tornaram-se irregulares e 
mais de metade dos entrevistados relatou que se deitou tar-
de. Kaditis et al. (2021), referem que a população pediátrica 
se deitava após as 22h00 nos dias de semana, e mais tarde 
nos fins-de-semana. Da mesma forma, acordavam após 
as 8h nos dias de semana e mais tardiamente nos fins-de-
-semana. No entanto, Łuszczki et al. (2021), referem que a 
duração média do sono foi de 8,83 h antes e 8,55 h durante 
a pandemia nos dias de escola. Nos fins-de-semana, a dura-
ção média do sono também diminuiu de 10,11 para 9,52 h. 
Porém, a qualidade do sono aumentou ligeiramente.
Adicionalmente, Guo et al. (2021), sustentam que antes do 
encerramento devido a Covid-19, 38,5% da população em 
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estudo relatava sono inadequado, enquanto que durante 
a pandemia 35,7% da população afirma ter aumentado as 
horas de sono. Brzek et al. (2021), esclarecem que as crian-
ças dormiram conforme recomendado 10-13 horas por dia, 
e a pandemia causou um aumento na duração do sono de 
10-18%. Segundo, Medrano et al. (2021), o tempo de sono, 
antes da pandemia, era de 9.1 h/d (horas por dia) durante a 
semana e 9.4 h/d em dias de fim-de-semana. No entanto, 
durante o confinamento o tempo de sono em dias da sema-
na aumentou para 9.9 h/d e 10.1 h/d ao fim-de-semana. 

4.2. Alterações do padrão de sono com  
outras variáveis

Segundo Yuen et al. (2021), a aprendizagem digital teve 
efeitos positivos sobre o sono, no entanto pode haver efei-
tos negativos relacionados com a diminuição dos níveis de 
atividade e exercício durante o dia, a redução da exposição 
à luz solar, a redução das oportunidades sociais e o aumen-
to dos níveis gerais de stresse e ansiedade. Caroppo et al. 
(2021), sugerem que sintomas como ansiedade e stresse 
causado pelo isolamento social estão associados a várias 
componentes do estilo de vida como distúrbios do sono, há-
bitos alimentares alterados e atividade física (AF) reduzida.
A AF é algo muito importante e que influencia a qualidade 
do sono. Durante o confinamento esta ficou muito aquém 
do espectável, com a diminuição da AF a qualidade do sono 
piorou. (Martínez et al. 2021). Schnaiderman et al. (2021), 
defenderam que o tempo dedicado às atividades físicas não 
mudou, mas o tipo de atividades: natação e desportos cole-
tivos foram substituídos por ciclismo, caminhada e esqui.

Cachón-Zagalas et al. (2021) consideram que, aqueles que 
registaram mais horas de sono foram aqueles que realiza-
vam AF, entre seis e sete dias. Outros autores indicaram que 
uma maior duração do sono estava geralmente associada a 
uma melhor composição corporal, autorregulação emocio-
nal e crescimento em crianças de zero a quatro anos (Zhai 
et al., 2021).
Além disso, Zhai et al. (2021) afirmaram que, a presença de 
parentes ou amigos próximos infetados pode ter levado as 
crianças a vivenciar mais ansiedade e emoções negativas e 
consequentemente afetar a sua qualidade do sono. Relati-
vamente à correlação existente entre as relações familiares 
e sono, Picca et al. (2021) referiram que, a melhoria nas 
relações familiares e o teletrabalho influenciaram positiva-
mente os distúrbios do sono, emocionais e comportamen-
tais nas crianças, enquanto uma pior relação entre os pais 
foi negativamente associada a problemas de sono, distúr-
bios de atenção e irritabilidade. Além disso, Martinez et al. 
(2021), acrescentam, que as mudanças nas rotinas diárias, 
incluindo a falta de atividades sociais com outras crianças, 
provavelmente contribuíram para os prejuízos da qualidade 
do sono.
Relativamente ao tempo passado em frente ao ecrã Łuszc-
zki et al. (2021), consideram que a diminuição da duração 
do sono pode ser explicada pelo sono não programado 
durante a pandemia, geralmente sem o controle dos pais. 
Picca et al. (2021), concordaram que, as crianças passaram 
mais tempo em frente ao computador/tablet/televisão e 
percebe-se o uso excessivo de dispositivos eletrônicos, pro-
vocando um atraso na hora de dormir e como consequência, 
uma redução da duração do sono.
Segundo López-Gil et al. (2021), dos hábitos alimentares 
analisados tais como: um maior consumo de vegetais ricos 
em vitaminas e fibra, a toma do pequeno-almoço frequente-
mente e o facto de almoçar mais vezes na presença dos pais 
estavam associados a uma prevalência menor de distúrbios 
de sono durante o confinamento. Contrariamente, um gran-
de consumo semanal de doces e fastfood estava associado 
a problemas de sono. Zhai et al. (2021), esclarecem que os 
adolescentes que não mudaram a sua frequência de alimen-
tação ou não diminuíram a qualidade da sua dieta tiveram 
melhor qualidade de sono.

4.3. Consequências das mudanças do sono na saúde 
mental das crianças e adolescentes

Liao et al. (2021), afirmaram que a pandemia COVID-19 
teve uma influência negativa na saúde mental e no sono 
dos adolescentes. De acordo com os resultados do estudo, 
os adolescentes que tinham sintomas depressivos antes 
da pandemia estavam propensos a dormir menos durante 
a pandemia, enquanto aqueles que dormiam menos antes 
da pandemia eram mais propensos a relatar sintomas de-
pressivos durante a mesma. Em concordância Luijten et al. 
(2021), relataram que o confinamento teve efeitos negati-
vos como sentimentos de solidão, ansiedade, depressão e 
comprometimento dos hábitos de sono.
Amran et al. (2021), afirmaram que os adolescentes rela-
taram mudanças significativas no padrão de sono devido à 
falta de rotina diária consistente e inadequada exposição ao 
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Figura 1
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5. Conclusão

 Verificou-se o aumento dos dis-
túrbios de sono e sua influência na 
saúde mental, também foi percetí-
vel que as crianças, principalmente, 
os adolescentes, careciam de co-
nhecimento em relação às vanta-

gens e desvantagens de uma boa 
ou má higiene de sono.  
No entanto, a mudança das roti-
nas, a nível do ensino à distância e 
dos horários escolares permitiram 
o aumento da quantidade e quali-

dade do sono. Assim, é necessário 
que os profissionais de saúde, te-
nham a capacidade e os recursos 
para desenvolver estratégias de 
ensino e consciencialização sobre a 
temática do sono. 

ar livre. Isso levou-os a sentirem-se apáticos e desmotivados 
no dia a dia. A nível emocional, o tédio levou-os a ocupar o 
seu tempo com o uso crescente de equipamentos eletróni-
cos, a assistir a filmes, conversar com amigos e verificar 
frequentemente o estado da pandemia. Tudo isso interrom-
peu e prejudicou os seus padrões de sono.
Fidancı et al. (2021), relataram que o sono dos adolescen-
tes afetou o seu pensamento, comportamento e habilida-
des emocionais de forma significativa. Da mesma forma, 
as atividades diárias, fatores individuais e mudanças no 

ambiente também são eficazes no padrão de sono dos 
adolescentes. O sono é um dos principais pontos do desen-
volvimento do adolescente. A má qualidade do sono afeta a 
saúde biopsicossocial dos adolescentes, especialmente os 
relacionamentos interpessoais, as atividades diurnas e afeta 
negativamente a interação familiar em todos os aspetos. 
Ressalta-se a necessidade de consciencializar as crianças e 
famílias, principalmente os adolescentes sobre o efeito da 
qualidade do sono no crescimento, desenvolvimento e su-
cesso acadêmico. 
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