
MUDA A HORA.
E NÓS, MUDAMOS?

No dia 27 de outubro, os ponteiros do relógio irão recuar uma hora.

Parece tratar-se apenas disso mesmo, mas são muitas as pessoas que afirmam sentir

os efeitos dessa mudança. Sabe que implicações tem ela, no nosso

corpo e na nossa vida?
por MARGARIDA MENINO FERREIRA

Atrasar ou adiantar os ponteiros do relógio em 6o minutos nao

parece complicado. Todos os anos o fazemos, na primavera e

no outono, e o próximo dia 27 de outubro não será exceção: às

2hoo da madrugada há que atrasar para a lhoo. Aos olhos de

muitos de nós representa um gesto simples - ganhar ou perder
uma hora de luz solar. Porém, a ideia inicial era bem mais útil.
Em 1916, a prática Daylight Saving Time (DST, nome oficial para
as mudanças horárias) foi implementada com o objetivo de

poupar recursos durante a Primeira Guerra Mundial. A medida

prolongou-se para lá do expectável e decorreram entretanto
mais de 100 anos.

A mudança horária é, na verdade, muito mais do que u m

simples acertar de ponteiros. Hoje em dia, esta alteração

ocorre, essencialmente, por fatores económicos, sociais

e políticos. Na opinião da Associação Portuguesa de

Cronobiologia e Medicina do Sono, e do seu presidente, o Dr.

Miguel Meira e Cruz, também coordenador da Unidade de

Sono do Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa,

na Faculdade de Medicina, biologicamente falando, o ideal
seria não fazer a mudança da hora. A Associação defende

um horário estável, sem alterações ao longo do ano, e com

preferência no horário de inverno. Porém, a matéria está

longe de gerar consenso e tem sido discutida no Parlamento

Europeu. O fim da mudança da hora já foi aprovado, mas esta

ainda não é a decisão final, já que vários países se opõem ao

fim desta mudança (entre eles, Portugal). Ainda assim, dado

o aproximar de mais uma mudança horária, a questão que se

levanta é: que implicações tem, afinal, a mudança da hora nas

pessoas?
"O ser humano tem um núcleo de células no cérebro, que
funciona como um relógio. É o nosso relógio biológico. Esse

núcleo dá-nos o nosso tempo interno, que não é o mesmo

que marca o nosso relógio de pulso. O coração bate 70 vezes

por minuto, o fígado trabalha melhor a uma determinada
hora do dia etc, porque direta ou indiretamente estão
sob influência deste oscilador temporal. Além disso,
temos células na retina do olho que nos dão informações
e que atualizam o nosso relógio biológico, para que ele

se adapte às 24 horas do dia solar. Quando mudámos a

hora por capricho político, que foi o que aconteceu em
Portugal, provocámos uma desorganização no nosso relógio
interno". Essa desorganização pode ter efeitos negativos para
a nossa saúde, como o aumento de perturbações do sono,

fadiga crónica, doenças gastrointestinais, cardiovasculares

e metabólicas. O especialista alerta ainda para o facto de

existirem pessoas que não são afetadas, outras que o são em

grande escala e outras ainda que nunca mais recuperam.
Os efeitos da alteração da hora são, muitas vezes, comparados
aos ãojet-leg, sofrido quando viajamos de avião. No entanto,

explica-nos o especialista, não deve ser feita essa análise, pois,

quando viajamos, apesar de existir uma diferença horária,
vamos acompanhando o movimento do sol. Ou seja, se

viajarmos, por exemplo, para os Açores, cuja diferença horária
é de menos uma hora em relação ao continente, vamos deitar-

-nos 60 minutos mais cedo, mas o sol toca-nos também uma
hora mais cedo do que tocaria no continente. Dado que o nosso

relógio biológico se regula pelo sol, mudamos de hora mas
ele acompanha-nos e mais facilmente se ressincroniza num
novo horário. Apesar disso, demoramos dois dias a recuperar
por cada hora de diferença, garante Miguel Meira e Cruz. "As

alterações gastrointestinais que sentimos tantas vezes

quando viajamos são resultado, na maior parte dos casos,
dessa desorganização do nosso relógio biológico, e não

apenas de fatores ambientais, como se costuma pensar",
afirma o especialista.
Em todo o mundo, as pessoas dizem sentir-se afetadas pela

mudança da hora. Maria Alexandra está em Portugal, e é

uma dessas pessoas. Todos os anos, durante os dias seguintes
à mudança da hora, diz sentir-se deprimida. Fica triste,
cansada e com mais sono. Nunca procurou ajuda médica,

porque acredita serem os efeitos normais dessa alteração.
"Na noite em que muda a hora, seja de verão ou de inverno,
nunca durmo bem. e acordo sempre meio baralhada. Depois,
nos dias seguintes, fico muito irritadiça, com mau-humor e

sinto-me sempre mais cansada do que o habitual. Isto ocorre

principalmente na mudança para o horário de inverno. Os dias

ficam mais pequenos, mais escuros, e nós acabamos por nos

sentir mais tristes".
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Maria de Jesus é apenas uma das muitas pessoas que sentem

os efeitos da alteração de horário. Segundo Miguel Meira e

Cruz, quando falamos de mudança da hora focamo-nos quase

sempre nas alterações do sono, porque são as mais óbvias.

O especialista acredita que as repercussões vão, no entanto,

muito além disso. "Há várias funções do nosso organismo

que obedecem a um tempo interno, e uma delas, que

pode ser dramática, é o facto de que as células do cancro
também têm relógios. 0 relógio que nós temos no cérebro

é o relógio principal, que dita o tempo a todos os órgãos.

Para uma pessoa com predisposição para o cancro, esta

simples mudança brusca de horário pode ser dramática".

Quando muda a hora, mudam, forçosamente, os nossos

hábitos. Os horários de sono, de refeições, de atividades

sociais, todos se alteram. "Mesmo quando parece que

vamos dormir mais uma hora, como sucede quando a

hora atrasa, acabamos muitas vezes por dormir menos,

precisamente por causa da memória que está inserida

no nosso relógio biológico. Ora, diminuindo o sono

a uma pessoa com um maior risco de enfarte,

estamos a aumentar, em muito, o seu risco.

Nunca se ponderou o impacto que isto tem na

vida das populações. Fizemos um estudo, que
será publicado este ano, em que analisámos

os episódios metabólicos e cardiovasculares

num grande hospital de Lisboa. Certo é que nós

analisámos todas as semanas do ano, e as piores,

as que registaram maior número de eventos,

foram as semanas de mudança da hora, tanto de

verão como de inverno".

As mudanças da hora têm ainda efeitos diferentes

mediante a latitude. Há países que sentem mais

efeitos do que outros, dado que o sol nasce de leste \
para oeste, e a sua luz não atinge os mesmos países nas

mesmas intensidades às mesmas horas. Miguel Meira ™

e Cruz defende ainda que, além disso, Portugal deveria

cingir-se ao horário de inverno, dado que este é o mais

natural à espécie humana. "0 horário de inverno é o mais

próximo do nosso horário original". O


