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As marcadas mudanças que ocorreram no século XX conduziram a grandes alterações na duração 
e organização do sono-vigília. Estas alterações do ciclo de sono têm impacto sobre a vida quotidiana, 
individual e social e refletem-se também ao nível da saúde (Paiva & Penzel, 2011). As evidências dos 
estudos laboratoriais e epidemiológicos apontam, de forma crescente, para a diminuição da duração do 
sono como um fator de risco para o desenvolvimento da obesidade e suas complicações (Van Cauter et 
al., 2008; Morselli et al., 2010). Vários estudos, quer de perturbações do comportamento alimentar, quer 
de perturbações do sono, têm dado destaque a esta relação (Soares & Macedo, 2014). 

Nesta relação tripartida entre o comportamento alimentar, as alterações do sono e o peso 
corporal, tem vindo a ser salientada a síndrome de ingestão noturna (SIN), recentemente reconhecida no 
DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition; APA, 2014) na categoria de 
doenças de comportamento alimentar sem outra especificação.  

Em paralelo e/ou sobreposição com a Síndrome de Ingestão Noturna, podem surgir casos de 
Perturbação de Ingestão Compulsiva (PIC), mais conhecida pela sua designação anglo-saxónica - Binge 
Eating Disorder (BED), também recentemente considerada no DSM-5.  

Estudos levados a cabo com mulheres da população geral têm demonstrado consistentemente 
uma associação positiva entre as dificuldades na manutenção do sono e a inexistência de um sono 
reparador com perturbações do comportamento alimentar, nomeadamente sinais de compulsão 
alimentar, o impulso para o vómito (comportamento bulímico), comportamentos de dieta frequentes, 
insatisfação com a imagem corporal e medo de aumentar de peso (Seigel et al., 2004).  

Os estudos desenvolvidos nesta área com amostras de obesos são escassos e os resultados 
inconsistentes, no entanto os dados são sugestivos de que as perturbações do comportamento alimentar 
e do sono podem agrupar-se ao longo de um contínuo, desde casos de menor gravidade encontrados na 
comunidade, até manifestações mais graves, tais como dificuldades de sono em indivíduos com obesidade 
e PCA e síndromes combinados de PCA e sono (Soares et al. 2013; Soares & Macedo, 2014) 

No sentido de melhor compreender a interação entre estes fenómenos em mulheres com 
excesso de peso desenvolvemos um estudo com o objetivo de caracterizar uma amostra de mulheres com 
excesso de peso quanto aos comportamentos alimentares e padrão e dificuldades do sono. 

Foi desenvolvido um estudo transversal baseado em questionários de auto-preenchimento, 
como Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q) (Machado et al., 2014) e Night Eating 
Questionnaire (NEQ) (Allison et al., 2008), entre outros para avaliação de problemas de sono e variáveis 
psicológicas. Foi utilizada uma versão experimental do NEQ especificamente elaborada para este estudo. 
A amostra foi constituída por 261 mulheres com excesso de peso seguidas na consulta de nutrição do 
Hospital Distrital da Figueira da Foz (Idade média=43.85±11.89 anos; IMC médio=32.82 Kg/m2 ±5.43). O 
número médio de horas de sono foi 6.86 horas e 58% da amostra apresentava síndrome de insónia. As 
variáveis de sono, Insónia e Sonolência, correlacionaram-se de forma significativa (p<.01; r>.25) com a 
pontuação total do  EDE-Q e do NEQ. Quando comparados grupos sem insónia vs grupos com síndrome 
de insónia e grupos de baixa sonolência (<M-DP) vs elevada sonolência (>M+DP) verificou-se que os 
segundos apresentavam pontuações médias no EDE-Q e NEQ significativamente mais elevadas. A análise 
de regressão mostrou que uma das dimensões do EDE-Q Insatisfação/Preocupação com o peso e forma 
corporal foi preditor significativo de insónia. A nossa amostra apresentou uma elevada percentagem de 
problemas de sono e os valores médios de pontuação do EDE-Q e NEQ foram semelhantes aos de outras 
amostras de obesos já estudadas. Os resultados suportam a existência de uma associação entre distúrbios 
do sono, sobretudo insónia e sonolência, e PCA em mulheres com excesso de peso. Tal vem reforçar a 
importância da abordagem multidisciplinar no tratamento do excesso de peso e obesidade, que 
paralelamente à monitorização do peso, exercício físico e avaliação da ingestão alimentar, avalie 
sistematicamente a presença de psicopatologia comórbida, garantindo assim maior efetividade da 
intervenção. 
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