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ritmo Mudar a hora duas

vezes por ano pode ter con-

sequências "bastante noci-
vas" para a saúde. É a con-
clusão de um estudo da As-

sociação Portuguesa de Cro-

nobiologia e Medicina do
Sono (APCMS), que revela

que a mudança pode afetar
o sono e o regular funciona-
mento dos sistemas do cor-

po humano, podendo até
aumentar a frequência com

que ocorrem enfartes.
O estudo, assinado por

nove autores, foi coordena-
do por Miguel Meira e Cruz,
presidente da APCMS, que
disse à Lusa que "a grande
conclusão é que a mudança
da hora deve acabar".

Para o especialista em
Ciências do Sono, os argu-
mentos a favor da mudança
horária "são sobretudo as-

petos financeiros e econó-
micos" não sendo "suficien-

tes para contrapor os pro-
blemas que a saúde pode en-
frentar".

Miguel Meira e Cruz subli-
nha que a mudança pode ser

"bastante nociva sobretudo

para alguns grupos popula-
cionais", por exemplo, pes-
soas imunodeprimidas ou
mais velhas. O "drama", ex-

plica, não está na mudança,
mas, sim, na agressão que se

faz duas vezes por ano aos
"milhares de ritmos" bioló-

gicos do organismo. A dis-

cussão, acrescenta, está li-

gada ao sono, mas pode ter
efeitos ao nível "da predis-
posição para o cancro" ou da

frequência com que ocor-
rem episódios cardíacos
agudos, como os enfartes.

A agressão maior "não é

nós mudarmos a hora", dis-

se. A questão é andarmos

para trás e para a frente exi-

gindo "que os nossos genes,

que são coisas que demoram
muitos anos a adaptar, se

adaptem imediatamente".
Assim, seria "menos peri-

goso se mudasse uma vez de

dois em dois anos", advo-

gou, afirmando que o dese-

jável seria a permanência
"no horário de inverno, por-
que é aquele que mais se

coaduna com o horário real
do Sol". •
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Referendo

Em julho de 2018, num re-
ferendo da Comissão Euro-

peia, 80% dos quatro mi-
lhões de votantes mostra-
ram-se em desacordo com
a mudança, preferindo o

horário de inverno.

Estudo do Observatório
Um estudo do Observató-
rio Astronómico de Lisboa
considerou que o fim da

mudança de hora não tra-
ria quaisquer vantagens
para Portugal.

Alteração horária agride os ritmos biológicos


