
DORMIR COMO UM ANJO 
A almofada deve ter altura 
adaptada à estrutura corporal. 
A nossa Escolha Acertada é uma 
das almofadas mais baratas do 
teste e encaixa bem em pessoas 
de baixa e alta estatura 
Texto Fátima Ramos

EM DESTAQUE
 Teste a 16 modelos 

de almofadas cervicais
 Fotogaleria dos testes 

que realizámos 
em laboratório

 Como escolher 
a almofada ideal 
para cada um

EM TESTE
Feature Name

EM
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COMO COMPRAMOS  
E COMO TESTAMOS
Recusamos amostras grátis e 
compramos todos os produtos que 
testamos. Pesquisamos o preço de 
venda ao público nas lojas, para 
calcularmos a Escolha Acertada. 
Laboratórios independentes 
testam os produtos e os nossos 
especialistas avaliam e destacam 
as opções mais vantajosas.

OS NOSSOS TÍTULOS

COMO AVALIAMOS

MELHOR DO TESTE
Produto com os melhores 
resultados nos testes.

ESCOLHA ACERTADA
Produto com a melhor relação 
entre a qualidade e o preço.

MAIS EM CONTA
Produto com qualidade aceitável 
e preço muito vantajoso.

NÃO COMPRAR
Chumbou nos testes.  
Não recomendamos a compra.

POUPANÇA
É a poupança obtida se comprar 
a Escolha Acertada ao preço mais 
baixo indicado, face à média de 
preços dos modelos testados. 
Nalgumas categorias (frigoríficos, 
ou impressoras, por exemplo), 
fazemos contas ao custo de 
utilização durante o tempo de vida.

A Muito Bom
B Bom
C Médio
D Medíocre
E Mau
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EM TESTE
Almofadas cervicais

DORMIR COMO UM ANJO 
Largura dos ombros, formato da 

cabeça e posição mais frequente 
de dormir são condições a ter em 
conta na escolha de uma almofada. 

Quando estamos de pé, o pescoço curva 
ligeiramente para a frente para suportar 
o peso da cabeça. Durante o sono, é 
importante manter essa curvatura com 
a ajuda de uma almofada adequada à 
estrutura corporal. Se for muito alta ou 
muito baixa, o pescoço fica anormalmente 
inclinado, provocando tensão muscular 
que alastra aos ombros, e um sono 

menos repousante. Estas posturas podem 
dificultar a respiração, levando a pessoa 
a ressonar.

A almofada tem sido vista quase como 
um bem pessoal e intransmissível. O nosso 
teste a 16 modelos cervicais revela, 
contudo, que é possível fabricar modelos 
adaptados, pelo menos, à estatura das 
pessoas que as usaram durante o estudo, 
em diferentes posições de dormir. 
A Homespecial Maria, da Auchan, oferece 
um excelente apoio à cabeça e ao pescoço 
dos utilizadores de estatura baixa, com 

cabeça redonda e ombros estreitos, 
que dormem de costas, e um bom suporte 
a quem costuma deitar-se de lado. 
Os consumidores mais altos, com ombros 
largos e cabeça achatada e mais pesada, 
também ficam bem servidos com este 
modelo, seja qual for a posição durante 
o sono. Mas há modelos que fornecem 
um ótimo apoio a um dos perfis e não 
se ajustam ao outro. É o caso da Mindol 
Visoelástica, premiada com cinco estrelas 
quando usada pela mulher de pequena 
estatura, mas não serve para o homem 

POUPE

€ 37

Fátima Ramos
Esteve um dia no laboratório  
a experimentar almofadas 
e confirmou: a altura conta



www.deco.proteste.pt

A NOSSA SELEÇÃO

HOMESPECIAL Maria
€ 16,99

O NOSSO VEREDICTO 
Oferece um bom suporte para a cabeça e o pescoço de indivíduos tanto de baixa como 
de alta estatura. O enchimento, em espuma de memória, adapta-se rapidamente à forma 
da cabeça, quando o utilizador muda de posição. Inclui duas capas, práticas sobretudo na 
altura de lavar. Os testes de durabilidade antecipam-lhe uma vida longa. 

80 BOA 
QUALIDADE

Boa qualidade Média qualidade

alto, sobretudo se dormir de lado, 
porque a cabeça fica muito inclinada 
para baixo. Com a Lusocolchão acontece 
precisamente o contrário: é boa para 
o nosso perfil masculino, mas não 
tanto para o feminino. Ainda assim, 
as almofadas cervicais ou anatómicas 
são um pouco mais versáteis do que 
os restantes formatos, por serem 
assimétricas - mais altas de um lado 
do que do outro -, podendo o utilizador 
escolher a altura que lhe proporciona 
maior conforto. A rigidez do colchão 
também influencia o desempenho do 
apoio da cabeça: se for demasiado rígido, 
o corpo permanece à superfície, exigindo 
uma almofada com altura equivalente 
a metade da dimensão dos ombros, 
de modo a preencher o espaço entre estes 
e a cabeça; se for mole, o corpo afunda-se, 
pelo que convém usar uma mais baixa. 
No nosso teste, recorremos a um colchão 
com rigidez média. 

Pressão bem distribuída
A maioria das almofadas testadas tem 
enchimento em espuma visoelástica 
ou espuma de memória, o que significa 
que se adaptam ao formado da cabeça. 
As características destes modelos 

Almofadas cervicais

PREÇO (€) RESULTADOS
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FF HOMESPECIAL Maria (Auchan) 16,99 A B B B B A 80

BIANCO Visoelástica (Colchões & Companhia) 76 A A C C B A 78

MOLAFLEX Ergovisco 55 -89,99 A A C C B A 77

ORTHIA Comfort Visco 56,70 -  80,60 A A B C B A 75

TEMPUR Millenium 116 - 126 A B C C B A 74

MINDOL Visoelástica Cervical 40 - 51 A A D C B A 73

ORTHIA Comfort Látex 72 - 89 B B B B B B 71

BESTBED Visoelástica 58 B B A A B B 71

BIANCO Látex Cervical (Colchões & Companhia) 68 A B C C B B 69

BOM REPOUSO Anatómica 15 B C A B B C 63

IKEA Rölleka 14,99 C C A B C B 63

CODE HOME Anatómica 4,45 B C B B B C 62

TEMPUR Original 104 - 125 A B C C B C 62

LUSOCOLCHÃO Ergothec Anatómica 29 - 39 C D B A B B 59

BOM REPOUSO Cervical 35 D D B C B B 53

KASA Anatómica com Fronha (Continente) 10 B B A B B D 49

MELHOR
DO TESTE

ESCOLHA
ACERTADA

EM TESTE
Almofadas cervicais
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Análise das fotografias 
À esquerda, uma almofada com altura e firmeza que permitem uma 
postura correta e confortável (ângulo de suporte de 8,4º). A da direita 
é demasiado alta para esta utilizadora.

Preparação dos utilizadores para os testes 
O técnico marca os pontos que permitirão ao programa informático 
medir o ângulo de apoio do pescoço e da cabeça. De seguida, os 
utilizadores são fotografados deitados de lado e de costas. 

Durabilidade 
As almofadas estiveram 24 horas a 37ºC, com 80% de 
humidade. Depois, suportaram 5 kg durante 16 horas. 
Objetivo: simular vários anos de uso. 

Distribuição da pressão 
A cobertura da almofada e do colchão está equipada 
com um sistema de sensores, que, ligado ao computador, 
permite verificar a distribuição da pressão por cores.

Superfície de contacto 
O técnico cobre a almofada com um papel especial e marca o espaço 
onde a cabeça assenta. Quanto maior for a superfície de contacto, maior 
será o conforto.

No laboratório, com a cabeça na almofada
Passámos um dia no laboratório a experimentar almofadas e verificámos que o conforto está diretamente relacionado com a altura e a rigidez do modelo

Mais informações 
www.deco.proteste.pt/dormir-melhor



variam com a temperatura do quarto 
e do corpo do utilizador: no verão 
serão menos rígidas do que no inverno, 
permitindo uma maior área de contacto 
com a cabeça. Os nossos testes ocorreram 
num ambiente com temperatura 
e humidade controladas (23ºC e 50% de 
humidade) e cinco minutos após o deitar.

Os 16 modelos testados permitem 
uma área de contacto suficiente e quase 
todos garantem uma boa distribuição 
da pressão. O produto do Ikea exerce 
um pouco mais de força nalguns pontos 
da cabeça: não prejudica o repouso, 
mas os consumidores mais sensíveis 
podem ter interesse em optar por outro 
modelo. Ao nível do pescoço, todos os 
produtos analisados permitem uma boa 
dispersão da pressão, porque a ondulação 
característica deste formato garante vários 
pontos de apoio. 

No caso das almofadas de espuma 

EM TESTE
Almofadas cervicais

www.deco.proteste.pt

de memória, é importante que se adaptem 
rapidamente ao formato da cabeça 
quando o utilizador muda de posição 
enquanto dorme. Nenhum modelo 
apresenta problemas a este nível, pelo que 
não há risco de acordar por desconforto. 

Uma almofada para a vida?
A capacidade de apoio das almofadas 
vai-se deteriorando com o uso, porque 

a cabeça faz pressão sobre a sua 
superfície, achatando-a. Simulámos vários 
anos de utilização, aplicando peso aos 
produtos. As almofadas Bom Repouso 
Anatómica, Code Anatómica, Tempur 
Original e Kasa Anatómica perderam mais 
de 15% da firmeza. A última também viu 
a sua altura reduzida em 14 milímetros, 
pelo que mereceu avaliação negativa 
neste aspeto. Os resultados significam 
que os modelos em causa são menos 
resistentes, pelo que, possivelmente, terão 
uma vida mais curta do que os restantes. 
Alguns cuidados de higiene, como 
sacudir e arejar as almofadas no exterior, 
ao sol e ao ar, todos os dias ajudam 
a prolongar-lhes a existência.

Os modelos cervicais não podem 
ser lavados, mas a capa exterior pode. 
Pusemo-la na máquina três vezes, 
seguindo as instruções do fabricante, 
e descobrimos que a maioria se mantém 

Dicas para escolher e usar
Se precisa de comprar uma almofada, experimente várias e veja qual o material de enchimento, a forma e a rigidez 
que mais lhe agradam. Se nunca usou um modelo cervical, pode precisar de algum tempo de adaptação

Deitado de costas, a almofada deve ocupar o espaço entre 
o pescoço e o occipital, osso da parte de trás da cabeça.

Se costuma dormir de lado, é importante que a almofada 
compense a altura do ombro. De barriga para baixo, não precisa 
de apoio para a cabeça.

Se a almofada que costuma usar for muito baixa, não precisa 
de comprar uma nova: coloque uma toalha por baixo para 
compensar a altura.

Os modelos com  duas capas, uma a revestir o enchimento 
e outra exterior, são mais práticos: é possível retirar e colocar 
a última mais facilmente para lavar.

As almofadas cervicais 
não podem ser lavadas, 
mas as capas não têm 
problemas em ir à 
máquina
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DIREITO DE RESPOSTA E DE RETIFICAÇÃO

Por deliberação da Entidade Reguladora 
para a Comunicação Social, publicamos 
o direito de resposta e de retificação 
da Vaillant Group International GmbH 
e da Vaillant GmbH, ao abrigo do disposto 
na Lei de Imprensa:

“1. Publicou a Revista que V.Exa. dirige, 
na edição de janeiro de 2017, nas páginas 
32 a 35, uma notícia sob o título «Com 
fugas, perigosos e maus», em que é feita 
referência e incluída uma fotografia do 
esquentador da marca Vaillant, modelo 
MAG Mini ES/PT 11-0/1 XI H atmoMAG, 
como sendo um dos esquentadores 
a «não comprar».

2. As afirmações tecidas na referida 
notícia não são verdadeiras no que 
toca ao referido esquentador da marca 
Vaillant, porquanto é rotundamente falso 
que o mesmo não cumpra as regras 
básicas de segurança aplicáveis aos 
equipamentos de aquecimento de água 
que funcionam a gás e, designadamente, 
que o mesmo tenha problemas 
de deficiente exaustão.

3. O esquentador da marca Vaillant 
acima referido foi testado e certificado 
do Exame CE de Tipo, previsto no artigo 
8.º, n.º 1, alínea a), e no ponto 1 do Anexo 
II, da Diretiva n.º 2009/142/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
30 de novembro de 2009, relativa aos 
aparelhos a gás, que é o ato do processo 
por meio do qual o organismo notificado 
verifica e certifica que um aparelho 
representativo da produção satisfaz 
as disposições da aludida Diretiva.

4. Os testes foram realizados de acordo 
com as normas EN 26:1997, EN 26:1997/
AC:1998; EN 26:1997/A1:2000; EN 
26:1997/A2:2004; EN 26:1997/A3:2006, 
assim como com a norma EN 26:2015, 
todas elas referidas na notícia. Os 
resultados de um novo teste, realizado 
em janeiro de 2017, demonstraram que 
os esquentadores em questão cumprem 
integralmente a norma atualmente 
em vigor, a EN 26:2015.

5. Para além disso, o esquentador 

em questão tem marcação CE 
e Declaração de Conformidade CE emitida 
pelo fabricante.

6. A notícia em causa reveste um tom 
alarmista e denota uma total ausência 
de rigor na informação transmitida, uma 
vez que se refere a cinco esquentadores 
em termos genéricos, sem identificar os 
supostos problemas de cada um deles 
e sem referir quais os testes efetuados, 
nem a entidade que os realizou, nem os 
resultados alcançados por cada um dos 
esquentadores testados em cada um dos 
parâmetros que terão sido avaliados.

7. Para além disso, a Revista, ao invés 
de informar acerca dos resultados dos 
testes comparativos que tenha realizado 
aos produtos em questão, incentiva os 
seus destinatários a não comprá-los e 
aconselha quem já os tenha adquirido a 
reclamar e, inclusivamente a pedir a sua 
substituição.

8. A Revista, com esta notícia, viola 
o estabelecido nos artigos 11.º, n.º 1, e 
12.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 25/2011 
e no artigo 21.º do Regulamento (CE) 
n.º 765/2008, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 9 de julho, uma vez 
que está, de forma ilegítima e ilegal, a 
restringir a venda dos esquentadores 
da marca Vaillant, sem que tenha 
competência ou poder para tal, pois que a 
proibição ou restrição de comercialização 
deste tipo de produtos compete em 
exclusivo à ASAE, e sem respeitar o 
procedimento específico legalmente 
estatuído, designadamente, não 
garantido à Vaillant o direito de defesa 
previsto nesse procedimento.

9. Com esta notícia, a Revista não honrou 
definitivamente o dever de informar.

10. A Vaillant Group International 
GmbH iniciou já os processos judiciais 
adequados a reagir à gravidade das 
afirmações falsamente tecidas acerca 
do esquentador da marca Vaillant acima 
referido e aos danos causados, por tal 
notícia, à sua imagem, bom nome e 
reputação”.

estável, mas cinco encolheram um pouco, 
sem inviabilizar a sua utilização. Foi o caso 
das capas da Mindol Visoelástica Cervical, 
da Lusocolchão Erfothec Anatómica, 
da Ikea Röllerka, da Orthia Confort Visco 
e da Bom Repouso Cervical. A cobertura 
da Bianco Látex Cervical não encolheu na 
lavagem, mas ganhou manchas amarelas 
durante o período do teste.

Materiais saudáveis
Os modelos cervicais, em geral, são 
vistos como mais adequados para quem 
costuma ter dores nas costas. Contudo, 
há pouca evidência científica nesta área 
e os nossos testes têm demonstrado que 
há boas almofadas em todos os formatos 
e materiais. Como as formas corporais e 
as preferências dos utilizadores variam 
muito, se tem costas sensíveis, o melhor 
é aconselhar-se com o fisioterapeuta. 
De qualquer modo, a regra é optar por um 
modelo não muito alto nem muito duro. 
A coluna deve ficar quase direita, quando 
a cabeça assenta na almofada.

Já se o problema forem as alergias, 
os materiais de enchimento dos produtos 
analisados (espuma e látex) são os mais 
adequados, pois dificilmente ganham pó. 
Se os envolver numa capa antiácaros, fica 
ainda mais bem protegido, desde que 
a lave, pelo menos, a cada dois meses.

Poupe 37 euros
Uma boa almofada pode custar entre 
€ 16,99 (Homespecial Maria) e € 126 
(Tempur Millenium). A mais barata, 
comercializada pela Auchan ( Jumbo e Pão 
de Açúcar), mereceu simultaneamente os 
títulos de Melhor do Teste e de Escolha 
Escolha Acertada. Ao optar por este 
modelo, poupa € 37 face à média de 
preços dos modelos testados e leva para 
casa a almofada de melhor qualidade. 

Dossiê técnico Sílvia Menezes e Miguel Lage

A espuma de memória 
assume o formato da 
cabeça. É importante 
que retome 
rapidamente a forma 
inicial, quando muda  
de posição


