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O sono é uma parte fundamental da vida do ser humano. Ele ajuda-nos a sentir bem,
focados e felizes. Uma boa higiene do sono é essencial na adoção de um estilo de vida
saudável, sendo um pilar da saúde e da qualidade de vida. Sabemos, por exemplo, que
a falta de sono e da qualidade de sono relacionam-se ao aumento da probabilidade de
ficarmos doentes. 

Dentre os vários fatores que determinam a qualidade de vida de um indivíduo, o sono
está intrinsicamente ligado a este conceito. Dormir é algo natural e essencial ao ser
humano, assim como o respirar e o comer. Desta forma, o sono é essencial para se ter
um organismo saudável e em perfeito funcionamento. É um fator de proteção contra o
adoecimento mental, reduzindo o estresse, já que durante o período de descanso o
corpo diminui a produção de cortisol e adrenalina. Além disso, também ajuda a regular
os hormônios, que controlam o apetite, ou seja, quando um indivíduo não tem um boa
noite de sono, estes hormônios tendem a ficar desregulados aumentando assim o desejo
por alimentos que são ricos em calorias e gorduras.

De acordo com inúmeros estudos científicos, os bons hábitos de sono melhoram o bem-
estar, o humor, a concentração e a produtividade, bem como as relações familiares e
sociais. O sono fortalece e ativa a memória, estimulando o raciocínio, além de
rejuvenescer a pele, já que no período da noite, as células se renovam e há produção de
melatonina, que atua na prevenção do envelhecimento.

APRESENTAÇÃO
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Para obter todos os benefícios do sono, é preciso considerar além do tempo de sono, a
qualidade do mesmo. Para tanto, algumas práticas conhecidas como higiene do sono
são válidas para melhorá-lo, tais como: 

1. Manter uma rotina de dormir e acordar no mesmo
horário: procure manter uma regularidade das horas
dormidas e lembre-se que o tempo de sono necessário
para descansar o indivíduo varia de pessoa para pessoa.
Algumas pessoas se sentem bem no dia seguinte ao
dormirem 6 horas. Em compensação, outras necessitam de
9 a 10 horas de sono para uma completa recuperação.
Cada pessoa tem que descobrir o seu tempo ideal para
tentar mantê-lo diariamente, inclusive nos finais de
semana.

2 Apostar em refeições leves antes de dormir e evitar consumir
bebidas alcoólicas ou que contenham substâncias estimulantes,
principalmente às derivadas da cafeína. Lembre-se que a
quantidade e a composição dos alimentos pode interferir na
qualidade do sono.

Algumas situações podem comprometer a qualidade do sono, como por exemplo:

Ambiente: muito quente/frio no quarto; muito claro/muito
escuro; emissores de luz de telas ou dispositivos
eletrônicos, por exemplo, celular, tablete, laptop; barulho
externo (vizinhos, etc);

Emocional;

Física: presença de dor e desconforto.

BENEFÍCIOS DO SONO 

PREJUÍZO A QUALIDADE DO SONO

3. Praticar exercícios físicos durante o dia, regularmente, porém evitar praticá-los de
forma intensa próximo a hora de dormir, pois em atividade intensa há liberação de altas
taxas de adrenalina que acabam inibindo o sono.  

4.  Ao deitar-se para dormir, procurar relaxar o corpo em um
ambiente confortável e agradável, silencioso e sem luz, de
preferência. Dormir em ambiente com luz e barulho diminui
a qualidade do sono. 
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6.  Evitar o uso de aparelhos eletrônicos pelo menos 1
hora antes de dormir: esse hábito pode atrasar o início
natural do seu sono e desregular sua rotina. A luz emitida
por equipamentos, como computador, celular, tablet e
televisão, estimula o cérebro, dificultando o relaxamento e
podendo suprimir a produção natural de melatonina,
hormônio que o corpo produz para sinalizar a promoção
do sono noturno. O mesmo deve acontecer se você
acordar durante a noite, procure não saber que horas são
ou as mensagens que chegaram.

7. Evitar notícias ou informações que gerem ansiedade próximo ao horário de dormir,
pois podem manter a mente acelerada e elevar a resposta do sistema de excitação do
corpo, provocando insônia.

5. Evitar assistir televisão ou realizar trabalhos na cama.

8.  Praticar uma atividade relaxante antes da hora de
deitar como ler um bom livro, ouvir uma música
calma, técnicas de meditação ou realizar exercícios
de respiração.

10.  No caso de não conseguir dormir em 30 minutos, o melhor é levantar e fazer uma
atividade como ouvir música ou ler um livro até sentir sono. Procure ficar com a mente
limpa.

11. Evitar cochilos durante o dia, pois embora uma soneca curta no início da tarde possa
ser útil para algumas pessoas, longos cochilos no final do dia podem prejudicar o sono
noturno. O ideal são de 20 a 30 minutos de sono, logo após o almoço

Ressalta-se ainda que a falta de sono pode acarretar em distúrbios como a já conhecida
insônia; a apneia obstrutiva, onde há a obstrução das vias aéreas que leva a uma parada
da respiração, que dura em média 20 segundos; síndrome das pernas inquietas; ronco;
sonolência excessiva ao longo do dia; bruxismo, que é o ato inconsciente de ranger ou
apertar os dentes; narcolepsia, que é caracterizado pelo sono incontrolável no qual o
indivíduo dorme a qualquer momento e em qualquer lugar; paralisia do sono, que faz
com que a pessoa não se mova ou fale logo após acordar; e até sonambulismo. 
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Convidamos você Servidor (a) a conhecer um pouco sobre o
Sono Saudável, seus benefícios, a relação entre a alimentação
e o sono, suas contribuições para a aprendizagem e algumas
outras informações adicionais que, com certeza, contribuirão
para uma melhor qualidade de vida.

QUE TAL INICIARMOS COM UMA REFLEXÃO ...
 

Descreva a sua rotina de atividades
diárias, incluindo o horário ao acordar, o
horário de trabalho, as pausas
realizadas no decorrer do dia, a rotina
alimentar (incluindo o número de
refeições e os alimentos consumidos,
inclusive aqueles fontes de cafeína), o
número de horas em frente a uma tela
de computador, televisão e/ou
whatsapp, a prática de atividade física,
a luminosidade do dormitório, a
presença de barulho próximo ao horário
de dormir, o horário ao deitar para
dormir, se durante a noite houve
interrupção do sono, perda de sono ou
outra alteração.

Sugerimos um exercício de autoconhecimento
 e percepção. 

Agora que você conseguiu descrever um pouco de sua rotina e hábitos diários,
sugerimos que a cada conteúdo lido, você consiga refletir um pouco mais sobre a
importância dos temas e sobre a necessidade da mudança de comportamento para uma
melhora na qualidade do sono.
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Do ritmo está presente em todos os aspectos da vida. Na natureza, podemos observar
vários deles e a vida acontecendo sob influência de ritmos cósmicos, como exemplo
temos o ritmo solar/ lunar, dia e noite, onde os animais diurnos acordam ao amanhecer e
dormem ao anoitecer. O ritmo da trajetória planetária da translação influencia sobre a
maneira da vida humana e de todo o cosmo por meio das estações do ano. A mulher,
por exemplo, com seu ritmo menstrual de 28 dias, em consonância com o satélite natural
da Terra; a Lua, com seu ciclo também de 28 dias; bem como a influência nas marés,
nas plantações, dentre outros. Além disso, a fotossíntese também, por exemplo,
acompanha o ritmo do dia e da noite.

No corpo humano, podemos observar diferentes ritmos,
como na respiração onde acontece a inspiração e
expiração; na pulsação cardíaca temos a sístole e diástole;
acompanhando o ritmo diário, temos a vigília e o sono; no
nosso sistema metabólico temos, dentre outros, o ritmo de
excreção da bile com pico às 15 horas, bem como de
madrugada às 3h da manhã temos o auge da atividade de
armazenamento de glicose pelo fígado. 

DE QUAL RITMO ESTAMOS FALANDO?

Four Seasons por Nicole Mastrodomenico

A IMPORTÂNCIA DO RITMO PARA A VIDA

Podemos observar no ciclo circadiano que é o ciclo que imita em nosso organismo o
ciclo dia e noite, produções de hormônios, tais quais:  

Vigília
Cortisol
DHEA

Dopamina
TH2

Sono 
Melatonina

GH
Serotonina

TH1
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Desse modo, não é por acaso que nos organizamos em diferentes ritmos
comportamentais seguindo os ritmos da natureza que, se observarmos com mais
cuidado, tem diversas influências sobre todo o tipo de vida existente nesse planeta,
como:

Ritmo anual

Ritmo trimestral

Ritmo mensal

Ritmo Semanal

Ritmo diário

Projetos anuais - ritmo das ideias podem se transformar em
ideais. Trabalhar com metas a curto, médio e longo prazo.

Quatro estações, festas do ano. Ex: As plantações e
colheitas eram marcadas pelas estações e por festas que
acompanhavam a colheita.

Encontros consigo e com os outros. Ex.: Ciclo menstrual,
centramento na ovulação e descentramento da fase pré-
menstrual.

Dias da semana x dias do convívio social- Aprender a
alternar atividades para dentro e para fora. Ex.: importância
do final de semana

Alimentação, sono, vigília. Despertar e acordar. 

Na vida moderna, devido as suas demandas e tecnologias, fomos alternando alguns
ritmos naturais que tem suporte no grande ritmo cósmico. Nesse sentido, não é à toa
que o nosso corpo tende a adoecer quando está fora do ritmo. Então, o que podemos
fazer nesse momento?

Estabelecer na medida do possível um ritmo saudável para nós, respeitando
nossos limites, alternando tempo de trabalho, lazer e repouso;

Assim como nosso ritmo respiratório, podemos dosar atividades de expansão
(expirar) com atividades introspectivas (inspirar);

Atividades que se alternem entre falar e ouvir, exercitar e prestar atenção, fazer e
pensar, relaxar e concentrar.
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Do ponto de vista emocional o ritmo traz segurança,
favorecendo a coragem e a confiança. No dia a dia podemos
montar uma rotina que proporcione essa flexibilidade, a qual
permite um equilíbrio entre os diferentes tipos de natureza que
o nosso corpo tem, com atividades para fortalecer o corpo
físico, vital, emocional e o nosso Eu. Assim, durante o dia,
estaremos nos organizando para estarmos em constante
movimento, alternando as tarefas em uma atividade rítmica
mais saudável e flexível. Quando houver movimento existe
vida pulsante, para isso, sugerimos a organização da rotina
desta forma:

1. Ao acordar, pós café da manhã: alongamentos ou atividades físicas para o despertar.

2. Se você está no home office pode centrar agora nas atividades cognitivas
relacionadas ao pensar.

3. Cansada de tanto pensar e estar à frente de uma tela, que tal agora realizar uma
atividade volitiva com as mãos? Fazer um almoço sem pressa, você pode fazer desse
momento também uma atividade prazerosa, música ambiente pode ajudar.

4. Pós almoço dá aquela preguicinha, não é? Permita sentar-se um pouco e relaxar por
alguns minutos.

5. A tarde, se você ainda precisa realizar atividades ligadas ao pensar, mescle com uma
atividade mais ligada aos seus sentimentos daquelas que acalentam a alma: pintar,
bordar, dançar, cantar.

6. Se tiver condições, ao final da tarde faça uma atividade física mais leve. 

7. A noite nada de atividade que exija muito da sua capacidade neurossensorial ou que
faça pensar sobre coisas desagradáveis. Ler um bom livro, com histórias interessantes
de preferência lúdicas e ao mesmo tempo rica em belas imagens podem auxiliar sua
preparação para o sono.  

Pag. 09



Quando perdemos o sono provavelmente nosso dia foi permeado de atividades mentais
em excesso, preocupações ou fortes emoções que muitas vezes não foram liberadas da
melhor forma. A mente fica um turbilhão e acelera a quantidade de pensamentos. Nesse
caso, avalie e no dia seguinte realize as atividades em que você consegue se sentir
mais centrado e que ao mesmo tempo possa te desacelerar, procure se conhecer nas
atividades que por si só são permeadas de ritmo ou de ações feitas com os membros,
como: plantar, limpar, cozinhar, bordar, dançar, cantar, rezar, meditar, pintar. Encontre
um momento durante o dia para elas e não irá se arrepender de ter dado a si mesmo um
alimento para o seu coração.

Lembrando que a pausa faz parte do ritmo, assim como a música é feita de sons
e silêncio permeados. 
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A redução do tempo total de sono está associada a algumas alterações hormonais
capazes de interferir significativamente na saciedade e humor e, portanto, na ingestão
alimentar.

Estudos indicam que a diminuição do tempo de dormir, além de modificar o padrão
endócrino que sinaliza fome e saciedade, também pode alterar as escolhas alimentares.

Diminuição da motivação e concentração;
Déficit de memória; 
Sonolência diurna;
Alterações de humor;
Queda da imunidade etc.

Diversos estudos mostram que melhorar a alimentação e, consequentemente, o estado
nutricional é a chave para proporcionar benefícios à saúde.

Como já vimos, o sono é imprescindível para a manutenção de uma vida saudável. A
falta e/ou hábitos inadequados de sono repercutem nas atividades diárias, podendo
causar:

Existe uma relação intrínseca (natural) entre boas horas de sono e o que comemos.
Devemos estarmos atentos à alimentação. Boa parte da energia e disposição que temos
para realizar as atividades cotidianas, se devem ao cultivo de uma dieta equilibrada.

SONO E ALIMENTAÇÃO

QUAL A RELAÇÃO ENTRE SONO E ALIMENTAÇÃO?
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Um exemplo de alteração hormonal provocada por uma noite mal
dormida é a diminuição do hormônio anorexígeno leptina,
responsável pela sensação de saciedade, e o aumento do hormônio
orexígeno grelina nos períodos de jejum, desencadeando a
sensação de fome, estimulando a motilidade gastrointestinal e
promovendo a deposição de gordura.

Alguns autores descrevem a relação que existe entre os hormônios reguladores e a
restrição de sono, e sugerem que pode estar associada ao aumento da ingestão
calórica, sendo assim um potencial mecanismo para o desenvolvimento da obesidade. O
hormônio Leptina fornece informações sobre o equilíbrio energético para o centro
regulatório do cérebro, ou seja, “avisa” que as necessidades calóricas foram alcançadas.
 
A restrição do sono parece alterar a habilidade da leptina em desencadear um sinal no
balanço energético que produz a ideia de saciedade para o cérebro, quando as
necessidades calóricas são alcançadas. 

SONO X FOME

https://dediq.com.br/alimentacao-saudavel-como-ela-influencia-no-seu-bem-estar/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost


O cortisol é produzido pelas glândulas suprarrenais, localizadas acima
dos rins. Em pessoas com o ciclo vigília-sono preservado, a secreção do
cortisol obedece a uma variação circadiana. Essa é caracterizada por
níveis elevados no despertar, com um aumento subsequente de até 50-
70% nos primeiros 30 minutos e, em seguida, nivelamento e redução em
torno da meia-noite (Araújo et al, 2016).

SABIA QUE DORMIR MAL GERA ESTRESSE?
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Essa substância promove a liberação de glicose no cérebro, mobiliza as proteínas e os
lipídios de reserva do organismo, aumenta a força muscular e faz a pessoa sentir uma
grande dose de energia para enfrentar o dia.

Sendo assim, é necessário que o cortisol esteja estabilizado no organismo, pois toda a
função endócrina e o seu equilíbrio se dá no período noturno, durante o sono. 

Nesse sentido é importante destacar que dormir mal pode ocasionar
um aumento de estresse e consequentemente afetar a produção do
cortisol. 
O corpo por sua vez, vivenciando esse estado contínuo de alerta e
cansaço diminui a produção de serotonina, alterando o humor e
ampliando sintomas de ansiedade, irritabilidade e até depressão,
criando um gatilho mental de fome emocional.

Portanto a serotonina é um neurotransmissor que atua na regulação do sono, do humor
e quando a sua produção é baixa, a percepção de saciedade diminui e causa um grande
aumento de apetite. O organismo apresentará uma fome por carboidratos, responsáveis
pela produção de gordura, ocasionando o aumento excessivo de peso.

O aminoácido essencial para a produção da serotonina é o
Triptofano que no geral está presente nos alimentos ricos em
proteínas. 

Consumir uma dieta contendo quantidades adequadas de
proteínas é crucial para manter o humor e o bem estar, porque sem
triptofano suficiente, os níveis de serotonina no cérebro diminuem. 

Além da serotonina, destacamos também a melatonina, que é um hormônio produzido no
cérebro que controla os padrões de sono. Uma das maiores influências nos níveis de
melatonina parece ser a ingestão de um tipo de proteína chamada triptofano. 

Outros nutrientes importantes para o sono incluem Vitaminas do complexo B e
Magnésio. Isso porque eles ajudam na disponibilidade do triptofano no corpo. Se está
faltando triptofano na dieta, vitaminas do complexo B ou magnésio, é muito provável que
a produção e secreção de melatonina sejam afetadas e a qualidade do sono seja pior.

https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2014/08/veja-algumas-comidas-que-podem-servir-de-fonte-da-juventude.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2018/09/beber-leite-integral-pode-aumentar-sua-expectativa-de-vida-sugere-estudo.html


Alimentos lácteos 
O leite não é apenas uma excelente fonte de triptofano,
mas também uma fonte de magnésio e vitaminas do
complexo B, que ajudam a promover a atividade do
triptofano e a sua disponibilidade. 

Peixes
São uma grande fonte de triptofano e vitaminas do
complexo B. Os que possuem espinha, como as
sardinhas, também fornecem magnésio. 

Nozes
Assim como laticínios, também contêm todos os nutrientes
conhecidos para promover o aumento da produção de
melatonina e apoiar a sua liberação.

Agora que você já 
conhece um pouco mais 

sobre a influência da alimentação
na qualidade do sono, planeje-se

diariamente para que sua
alimentação possa conter

nutrientes essenciais para um
sono mais saudável.

Outras boas fontes de triptofano é o chocolate, sendo mais saudáveis os mais escuros e
amargos, pois tem maior teor de cacau; a banana e a semente de linhaça.

Sementes, feijões e lentilhas 
Contêm grandes quantidades de triptofano e vitaminas do
complexo B. 

ALIMENTOS QUE INFLUENCIAM NO SONO
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MAS, E QUANDO O SONO NÃO VEM ... 
 OU 

QUANDO PERDEMOS O SONO...
 

DIFICULDADE
PARA ADORMECER

ACORDAR NOMEIO DA NOITE
 

ACORDAR MUITO
CEDO 

A insônia pode se manifestar de formas diferentes. Às vezes a dificuldade está em
conseguir dormir logo que se deita; outras está em, ao acordar à noite, voltar a dormir
rapidamente; ou ainda, acordar muito cedo sem necessidade e sem ter tido um sono
reparador.

Quando a insônia ocorre, no mínimo, três vezes na semana por três meses, ela é
considerada crônica. Já a aguda é bem menos frequente que a crônica e é comum
quando acontece uma eventualidade da vida, por exemplo, a morte de uma pessoa da
família.

Estas situações são mais frequentes em jovens e idosos e podem ter variadas origens.

No caso da dificuldade para adormecer, a mente muito agitada que não consegue
relaxar e se mantém preocupada com os problemas, atrapalha o cérebro a atingir o nível
de relaxamento e “silêncio” necessários para o sono se instalar. Problemas com fuso
horário e turnos de trabalho também podem ser responsáveis por esta dificuldade, já que
interferem no ciclo circadiano. O relógio biológico está em dissonância com o ciclo do
dia/noite.
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Circadiano significa em torno (circa) do dia (diano). Os ritmos circadianos são as
mudanças regulares dos estados mentais e físicos que ocorrem em cerca de um período
de 24 horas — o relógio interno da pessoa. Esses ritmos são controlados por uma área
do cérebro que é influenciada pela luz (chamado de marca-passo circadiano). Depois de
entrar no olho, a luz estimula as células na parte posterior do olho (retina) que envia
impulsos nervosos a essa área. Esses impulsos enviam um sinal para o cérebro parar de
produzir a melatonina, um hormônio que promove o sono. 

A insônia de manutenção do sono, por sua vez, é aquela em que
se tem dificuldade para voltar a dormir depois de se acordar no
meio da noite ou de acordar muito cedo sem necessidade. É
mais comum em pessoas idosas e pode se caracterizar por um
sono agitado e pouco reparador.

VAMOS ENTENDER...

Este tipo de insônia pode acometer pessoas que utilizam substâncias estimulantes
(cafeína, álcool ou nicotina), determinados medicamentos ou que desenvolveram alguns
tipos de distúrbios do sono como apneia do sono ou doença de movimento periódico dos
membros.

A doença de movimento periódico dos membros envolve os movimentos repetitivos dos
braços, das pernas ou de ambos durante o sono. A síndrome das pernas inquietas
envolve uma vontade irresistível de mover e sensações geralmente anormais nas
pernas, braços ou ambos, quando as pessoas ficam sentadas ou deitadas.

A apneia do sono é uma doença grave em que a respiração para repetidamente por
tempo suficiente para interromper o sono e, muitas vezes, diminui temporariamente a
quantidade de oxigênio e aumenta a quantidade de dióxido de carbono no sangue.

Pessoas com apneia do sono frequentemente ficam muito sonolentas durante o dia,
roncam alto e ficam ofegantes ou têm episódios de asfixia, interrupções na respiração e
despertares súbitos com engasgos.
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Independentemente do tipo de insônia, a frequência regular de
noites mal dormidas gera sonolência durante o dia, cansaço,
irritação e falta de concentração. 
Já sabemos que a produção dos hormônios é afetada, gerando
uma sequência de problemas que vão se retroalimentando e
interferindo também na escolha alimentar, que reforça ainda mais
a alteração hormonal.
A condição emocional e psicológica da pessoa é alterada e as
relações pessoais e profissionais tendem a sofrer instabilidade.



Além desses fatores, podem ser destacados também: a gravidez (transformações no
corpo da mulher que podem interferir no sono: aumento do volume abdominal com maior
dificuldade respiratória e digestiva, alterações hormonais, preocupações inevitáveis com
o futuro bebê e com as mudanças de vida que ele trará, entre outras particulares); o
celular (muitas pessoas avançam noite adentro, pondo em dias conversas em redes
sociais, atualizando mensagens. Isto excita o cérebro, impedindo seu desligamento lento
e progressivo); computadores e outros veículos de mídia (muitas vezes são usados
como forma de preencher o vazio, a solidão e a sensação de isolamento que o mundo
atual nos coloca. E para os “gamers” ou “viciados em jogos”, a situação fica ainda pior.
Primeiro porque ninguém se acha viciado e, em segundo lugar, o jogo produz um dano
cerebral, devido à alternância de frequência de ondas luminosas que podem produzir
irritabilidade, alterações de humor, prejuízo da memória entre outros danos); bebidas
excitantes à noite (muitas bebidas tomadas à noite podem ser prejudiciais ao sono, entre
elas o chá tipo mate ou preto, o café, energéticos e bebidas alcoólicas); filmes violentos
(onde cenas de violência causam mudança na percepção de realidade, gerando
ansiedade e tensão). 

A insônia pode ser a causa de problemas de saúde, mas também o sintoma ou efeito
colateral de alguns deles, como: Transtornos emocionais; Depressão; Ansiedade;
Transtorno do estresse pós-traumático; Transtornos neurológicos; Doença de Alzheimer;
Doença de Parkinson; Condições que causam dor crônica, como artrite e Cefaleia
crônica; Condições que tornam a respiração difícil, como asma ou insuficiência cardíaca;
Tireoide superativa; Transtornos gastrointestinais como azia; AVC; Hiperatividade
cerebral(quando o corpo dorme, mas o cérebro não); Menopausa e ondas de calor. Ou
ainda: Estresse da vida cotidiana; Alterações de turnos de trabalho em que haja
alterações do ciclo circadiano; Poluição sonora (ruídos); Poluição luminosa; Dormir fora
de casa; Uso de alguns medicamentos; Hábitos alimentares, como comer muito antes de
dormir; Atividades excitantes antes de dormir: como reuniões, preparação de projetos,
apresentações, brigas, conflitos; Uso de substâncias tóxicas; Uso de drogas excitantes.
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Você já tinha parado para pensar que alguns problemas de saúde
poderiam ter origem em uma noite mal dormida? E ainda, que
algumas situações poderiam comprometer a qualidade do sono?

Continue realizando uma auto-observação quanto ao seu ritmo.
Você se identificou com alguma das possibilidades acima?

VAMOS REFLETIR UM POUQUINHO MAIS...



Privação de sono (ou sono insuficiente) significa que uma pessoa está dormindo menos
horas do que o seu organismo necessita. Em média devemos dormir entre 7 e 8 horas
por noite, mas esse tempo varia de indivíduo para indivíduo por termos necessidades
diferentes. 

Privação de Sono e Insônia são coisas diferentes. Na insônia temos dificuldade para
dormir (iniciar, permanecer, despertar) e na privação de sono dormimos menos do que o
necessário. 

Podemos apresentar privação de sono do tipo aguda ou crônica por diferentes motivos
como: maus hábitos, estilo de vida, escolhas de momento. 

PRIVAÇÃO DO SONO

Uma pessoa que durante alguns dias dorme menos porque está estudando para um
concurso cuja prova está muito próxima é um exemplo de privação de sono aguda.
Terminado o compromisso da prova, termina também a privação de sono. Mas,
suponhamos que uma pessoa tem em casa um doente que precise de cuidados
regulares e por no mínimo dois meses tem seu período de sonodiminuído em vários dias
por semana, nesse caso estamos diante de uma situação de privação de sono crônica.
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Como o sono é vital para recuperar o organismo,
secretar hormônios essenciais, sedimentar o
aprendizado pela memória de longo prazo; organizar as
experiências vividas durante o dia e repor a energia
das células, dentre outras funções; quando o indivíduo
passa a dormir menos, essas atividades ficam bastante
prejudicadas.



Aumento do cansaço na realização de tarefas
Dificuldade de concentração e Atenção diminuída
Diminuição da capacidade de memorização
Sonolência
Irritabilidade e Dor de cabeça
Sensação de falta de energia
Raciocínio lentificado
Dificuldade para tomar decisões
Aumento do risco de acidente
Desenvolvimento de estresse
Envelhecimento precoce

Vários são os prejuízos decorrentes desse “dormir menos que o necessário”.

Conheça alguns deles:

Além desses aspectos, a privação de sono a longo prazo também contribui para o
desenvolvimento de algumas doenças:

Síndrome Metabólica
Hipertensão Arterial
Facilita o aparecimento de problemas cardiovasculares
Transtornos de ansiedade
Transtornos do humor (Depressão)
Aumenta o risco de Acidente Vascular Cerebral
Obesidade
Diabetes tipo 2
Alteração no sistema imunológico

Diante das dificuldades elencadas, é
importante procurar ajuda especializada a
fim de descobrir as verdadeiras razões das
queixas que muitos indivíduos apresentam
no dia a dia, tendo em vista que a privação
de sono pode ser um sintoma de problemas
maiores como: 

 Distúrbios neurológicos.
Distúrbios do sono 

como apneia. Bruxismo. 
Síndrome das pernas

inquietas e outros.
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A medicina do sono conta com profissionais que estudam a privação do sono e podem
tratar as causas e os sintomas dessa condição e o exame mais realizado para se chegar
ao um diagnóstico é a Polissonografia. 

É possível mudar esse quadro a
partir de comportamentos
adequados em relação a esta
atividade essencial. Orientações
próprias para a higiene do sono
e o desenvolvimento de hábitos
saudáveis são importantes.

Nada melhor que conhecer e colocar em prática os ensinamentos aqui compartilhados e
transformar suas noites de sono em momentos de sono reparador.

A medicina do sono conta com profissionais que estudam a privação do sono e podem
tratar as causas e os sintomas dessa condição e o exame mais realizado para se chegar
ao um diagnóstico é a Polissonografia. 

Para se ter noção da importância do sono como função vital do organismo, a privação de
sono é utilizada como técnica de tortura e já causou a morte de pessoas que se
abstiveram de dormir por diferentes motivações e também de animais em experimentos
controlados para estudos.

Quadros graves de privação de sono podem levar a “loucura”, tendo em vista
propiciarem o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos.

Alguns acidentes bastante conhecidos e trágicos têm ligação com a privação de sono: 

O aterramento do navio de cruzeiro Star Princess - Junho de 1995
A explosão da Challenger - 28 de janeiro de 1986
Voo 447 da Air France - 1º de junho de 2009
Acidente de trem de alta velocidade em Great Heck - 28 de fevereiro de 2001
Acidente com o voo 1420 da American Airlines - 1º de junho de 1999
Vazamento de gás em Bhopal, Índia - 2 de dezembro de 1984
Colisão do trem de Michigan - 15 de novembro de 2001
Chernobyl - 26 de abril de 1986

VOCÊ SABIA?
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O que significa isso? A quantidade de horas de sono varia entre os indivíduos. Então,
temos pessoas que precisam de mais horas de sono e outras que precisam de menos
horas de sono para se sentirem bem e se recuperarem enquanto dormem. 

São dormidores longos aqueles que precisam de mais de nove horas de sono para
recuperarem o organismo e terem um dia normal de atividades. Já os dormidores curtos
precisam de menos de seis horas por dia.

É importante salientar que nos dois casos a qualidade
do sono é regular, a quantidade de sono é estável e em
nenhum dos casos o sono é forçado para mais ou
menos. A estrutura do sono não é afetada e essas
pessoas não desenvolvem problemas de saúde
associados a distúrbios do sono.

Não foram encontradas causas para identificar porque isso acontece, mas esses
padrões de sono têm início na infância e perduram por toda a vida. Estudos genéticos
estão buscando razões para explicar esses dois tipos dedormidores. Já encontraram
modificações genéticas nos dormidores curtos e um tipo de proteína associado a essa
condição.

DORMIDORES CURTOS E DORMIDORES LONGOS
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O ronco muitas vezes não é levado a sério, não é visto como sinal de um problema de
saúde potencialmente grave, e é verdade que nem todo mundo que ronca, tem apneia
do sono. Porém, noites mal dormidas podem gerar enfermidades, isso já sabemos.

RONCO

O ronco é um ruído provocado por estreitamento ou obstrução nas
vias respiratórias superiores durante o sono. Esse estreitamento
dificulta a passagem do ar e provoca a vibração dessas estruturas.

Alguém já comentou 
que você ronca??

E se você ronca, já 
acordou com seu
 próprio ronco?

 

O ronco é característica praticamente da espécie humana,em virtude da adoção da
postura em decúbito dorsal, ou seja, barriga para cima. Todos os animais, exceto o
homem, dormem em decúbito ventral ou lateral, o que impede a queda da mandíbula em
direção posterior, ou seja, na postura de costas a musculatura da garganta fica mais
flácida e a língua cai para trás. Ele pode ser considerado normal conforme essa posição
adotada. Quando essas vibrações são grandes e com ruído intenso é considerado
patológico. 

Existem estimativas segundo as quais, na população de 30 a 35 anos de idade, 20% dos
homens e 5% das mulheres roncam. 

Na faixa dos 60 anos de idade esses números sobem para 60% e 40%,
respectivamente, mostrando que o ronco tem uma incidência alta.
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O ronco pode ser causado pelo contato natural entre as paredes
da faringe uma vez que, no período de descanso noturno, elas
têm seus tônus reduzidos. Essa perda de elasticidade pode
ocorrer também devido ao envelhecimento. A obstrução nasal
pode ser ainda causada pelo aumento do volume das secreções,
desvio do septo nasal, rinites, sinusites, e outras condições. 

FATORES DE RISCO:

Pescoço naturalmente mais grosso ou curto,
Obesidade,
Ingestão de bebidas alcoólicas, 
Uso de medicamentos sedativos,

Dormir em decúbito dorsal,
Comer em excesso antes de dormir,
Refluxo gastroesofágico,
Tabagismo.

http://www.doctoralia.com.br/enfermidade/obstrucao+nasal-16567
http://www.doctoralia.com.br/enfermidade/desvio+do+septo+nasal-41109


A real incidência da SAOS na população geral é desconhecida. Acredita-se que 4% dos
homens em idade produtiva sejam afetados pela síndrome. É sabido que o sexo
masculino é 8 a 10 vezes mais acometido do que o feminino. As mulheres com SAOS
frequentemente encontram-se no climatério. A SAOS pode ocorrer em qualquer faixa
etária, mas seu pico de incidência situa-se entre os 40 e 50 anos de idade. A obesidade
é o principal fator de risco para a síndrome; cerca de 2/3 dos indivíduos com SAOS são
obesos.

É uma doença em que a pessoa para de respirar durante
o sono, devido a obstruções (fechamento) na garganta.

O ronco pode também ser sintoma da síndrome
da apneia obstrutiva do sono (SAOS), patologia
caracterizada por parada respiratória, com
duração de pelo menos dez segundos nos
adultos e dois ou três segundos nas crianças.
Essa interrupção abrupta do ronco durante
alguns segundos é seguida de um novo ronco
de mais intensidade, forçando a abertura da via
aérea para reiniciar a respiração.

VOCÊ SABE O QUE É APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO? 

EPIDEMIOLOGIA DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO
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Quando o ronco está associado a apneia do sono, pode gerar diversos outros problemas
de saúde como, irritabilidade e sonolência diurna excessiva ou sensação de que o sono
não é repousante. Outras sequelas da SAOS crônica são a depressão, alterações de
personalidade, prejuízo das funções cognitivas, atenção, memória e aprendizado. 

SINTOMAS E RISCOS DA APNEIA DO SONO

Fadiga;
Sonolência durante o dia;
Irritabilidade;
Disfunção sexual;
Enxaquecas matinais;

CONSEQUÊNCIAS DA APNEIA:

Pode ter riscos graves para a saúde a curto e longo prazo, se não for tratada...
 

QUAIS SÃO OS RISCOS DO NÃO TRATAMENTO DA 
APNEIA DO SONO?
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Alguém já falou que você ronca muito alto?  

Sente cansaço, fadiga, sonolência durante o dia?   

Alguém já observou você parar de respirar enquanto dorme?

Tem ou está em tratamento de hipertensão?

Tem circunferência do pescoço superior a 40 cm?                        

                                                

                    

   

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Responda o questionário para descobrir
se você tem apneia do sono.

Atenção...

DIAGNÓSTICO DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO

Se respondeu SIM a maioria das perguntas procure um especialista.
 

O tratamento pode mudar sua vida.

Apneia tem tratamento.
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VOCÊ SABIA QUE...

A polissonografia não é invasiva, pois funciona com sensores
que são distribuídos pela superfície do corpo.

Você já ouviu
 falar da 

polissonografia? 

A polissonografia trata-se de um exame que monitora as atividades do indivíduo durante
o sono. Este exame reúne vários testes feitos com o indivíduo, incluindo a verificação da
atividade cerebral, cardíaca, muscular, o funcionamento do aparelho respiratório, dentre
outros fatores. 

POLISSONOGRAFIA 

A insônia sem causa definida é
motivo para se indicar a
polissonografia?

O objetivo principal da polissonografia é de
diagnosticar as queixas do indivíduo de
diferentes idades em relação aos distúrbios do
sono. De acordo com dados do Ministério da
Saúde, os problemas mais comuns relatados
e diagnosticados são a insônia, a apneia
obstrutivo do sono, que é mais conhecido pela
sociedade como o problema do ronco, além
da síndrome das pernas inquietas. 

DADOS IMPORTANTES QUE VOCÊ DEVE SABER

A realização do exame é feita em ambiente adaptado,
monitorado e confortável, com os sensores fixados pelo corpo
de maneira que não atrapalhem a movimentação durante a
noite. Tudo para não interferir no sono e na coleta de
informações.

A duração do exame se dá em torno de 8h que é o tempo de duração de um sono ideal.
Além disso, o exame não possui contraindicações propriamente ditas, com exceção
apenas a alergia do gel que é utilizado para que sejam fixados os eletrodos. 
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Mesmo enquanto dormimos, nosso
cérebro continua resolvendo
problemas!

Apreensão súbita é a forma de
aprendizagem cognitiva complexa
que ocorre durante o sono.

Dormir pouco reduz a capacidade de manter a atenção em
uma tarefa, afetando: 

SONO E APRENDIZAGEM

O desempenho escolar;
A realização de atividades cognitivas;
A capacidade de memorização;
A capacidade de aprender;

·Uma noite de sono tardia ou a perda regular de pequenos períodos de sono
dificultam a atividade cognitiva;
·Quando se dorme bem, a atenção aumenta e fica mais fácil aprender, melhorando o
desempenho intelectual;
A privação do sono acarreta vários problemas, entre eles, menor concentração e
memorização. 
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Recém-nascidos: 14 a 17 horas por dia de sono;
Quatro a onze meses de idade: 12 a 15 horas;
Um a cinco anos: 10 a 14 horas;
Seis a treze anos: 9 a 11 horas;
Catorze a dezessete anos: 8 a 9 horas;
Dezoito a sessenta e quatro anos: 7 a 9 horas;
Acima de sessenta e quatro anos: 7 a 8 horas. 

A quantidade ideal de horas para reter os conteúdos, nas faixas etárias é: 

No humor
Na memória 
Na atenção
Nos registros sensoriais 
No raciocínio 
Nos aspectos cognitivos que relacionam
uma pessoa ao seu ambiente.

Na vida diária, o sono interfere:
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Esperamos que este material lhe seja útil! 

Sabemos que os problemas ocasionados neste momento pelos desdobramentos da
pandemia e do trabalho remoto, associados ao distanciamento social pode ter provocado
uma modificação em sua rotina diária, contribuindo para uma alteração na qualidade do
sono. Nosso intuito é de que você tenha informações necessárias sobre a importância do
sono saudável para a qualidade de vida, bem-estar e saúde integral.

Que com as informações contidas neste material você possa reservar um momento para
você SERVIDOR, momento de autopercepção, autoconhecimento e, principalmente,
autocuidado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Boa leitura e bons sonhos!

Todas as imagens utilizadas nessa cartilha são meramente ilustrativa

Pag. 28



ARAUJO, M. F MOURA DE et al. Níveis plasmáticos de cortisol em universitários
com má qualidade de sono. Cad. saúde colet.,(Rio J.) ; 24(1): 105-110, jan.-mar. 2016. 

BALBANI, A.P.S; FORMIGONI, G.G.S. Ronco e Síndrome da Apneia Obstrutiva do
Sono. Rev Ass Med Brasil 1999; 45(3): 273-8. São Paulo. Disponível em:
<https://www.scielo.br/pdf/ramb/v45n3/1660.pdf>.Acesso em: 04 de junho de 2020.

BERTOZ, André Pinheiro Magalhães, et al. Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono:
Diagnóstico e Tratamento. Arch Health Invest 1(1) 2012. São Paulo. Disponível em:
<https://www.archhealthinvestigation.com.br/ArcHI/article/viewFile/73/879>. Acesso em:
08 de junho de 2020

BORSCH. Angelika. Sono e aprendizagem. Science in School. 2007. Disponível em:
https://www.scienceinschool.org/pt/2006/issue3/sleep>. Acesso em: 08 de junho de
2020.

CRISPIM, C.A et al. Relação entre Sono e Obesidade: uma Revisão da Literatura. Arq
Bras Endocrinol Metab 2007;51/7:1041-1049.

CUIDADOS PELA VIDA. Quais doenças podem surgir associadas a privação de sono?
Cuidados pela vida, 2019. Disponível em: <https://cuidadospelavida.com.br/saude-e-
tratamento/insonia/quais-doencas-podem-surgir-associadas-privacao-de-sono>.Acesso
em: 24 de abril de 2020.

DOCTORALIA. Ronco - Informações, especialistas e perguntas frequentes. Disponível
em: < https://www.doctoralia.com.br/doencas/ronco.> Acesso em: 09 de junho de 2020.

DORNELLES, Silvana. Avaliação do estado nutricional e consumo alimentar de
trabalhadores noturnos em hotéis de Porto Alegre. 2016

G1, SÃO PAULO. Como diferenciar uma dificuldade para dormir e a insônia? G1. Bem
estar. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2019/07/20/como-
diferenciar-uma-dificuldade-para-dormir-e-a-insonia.ghtml>. Acesso em: 24 de abril de
2020.

HOSPITAL ISRAELISTA ALBERT EINSTEIN. Privação do sono: principais informações.
2020. Acesso em:< https://vidasaudavel.einstein.br/privacao-de-sono-principais-
informacoes>. Acesso em: 24 de junho de 2020. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Pag. 29

https://www.archhealthinvestigation.com.br/ArcHI/article/viewFile/73/879
https://www.scienceinschool.org/pt/2006/issue3/sleep
https://www.doctoralia.com.br/doencas/ronco
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2019/07/20/como-diferenciar-uma-dificuldade-para-dormir-e-a-insonia.ghtml
https://vidasaudavel.einstein.br/privacao-de-sono-principais-informacoes


GUSEMANN, Friedrich e WOLFF, Otto. A Imagem do Homem como Base da Arte
Médica, 1° edição brasileira, São Paulo, Editora Resenha Universitária, 1978.

INFOGEEKIE. Sono e aprendizagem: o que diz a neurociência. 2017. Disponível em:
<https://site.geekie.com.br/blog/sono-e-aprendizagem/>.Acesso em: 17 de junho de
2020.

ISLEEP. Dormidor longo. Disponível em: <https://isleep.med.br/hipersonias/dormidor-
longo/> Acesso em: 08 de junho de 2020.
LAY-ANG, Giorgia. Sono e Aprendizado. Mundo Educação. Disponível em:
<https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/sono-aprendizado.htm>.Acesso em: 03 de
julho de 2020.

MATHIAS, Augusto. Incentivar hábitos de sono adequados: um desafio para educadores.
Disponível em: <www.unesp.br › eixo10 › incentivarhabitosdosono>. Acesso em: 10 de
julho de 2020.

MOTA, João Felipe. Adaptação do índice de alimentação saudável ao guia alimentar da
população brasileira. Campinas, 2008. Revista Nutrição.

PUJOL, Leonardo. O impacto do sono (ou da falta dele) no processo de aprendizagem.
Desafios da Educação. 2018. Disponível em:
<https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/relacao-sono-aprendizado/>.Acesso em: 17
de junho de 2020.

REDAÇÃO MINHA VIDA. Dificuldade para dormir: causas, tratamentos e efeitos. Minha
vida. Disponível em: <https://www.minhavida.com.br/saude/temas/dificuldade-para-
dormir>. Acesso em: 04 de junho de 2020.

SALLES, Rubens. Ritmo – essência da vida. Instituto Ruth Salles. Disponível em:
<https://www.institutoruthsalles.com.br/9-ritmo-essencia-da-vida/> Acesso em: 24 de abril
de 2020.

SCHWAB, Richard J. Doença de movimento periódico dos membros (PLMD) e síndrome
das pernas inquietas (RLS). Manual MSD. Disponível em:
<https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/dist%C3%BArbios-cerebrais,-da-medula-
espinal-e-dos-nervos/dist%C3%BArbios-do-sono/doen%C3%A7a-de-movimento-
peri%C3%B3dico-dos-membros-plmd-e-s%C3%ADndrome-das-pernas-inquietas-rls>.
Acesso em: 24 de abril de 2020.

Pag. 30

https://www.unesp.br/prograd/PDFNE2004/artigos/eixo10/incentivarhabitosdosono.pdf
https://www.minhavida.com.br/saude/temas/dificuldade-para-dormir
https://www.institutoruthsalles.com.br/9-ritmo-essencia-da-vida/
https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/dist%C3%BArbios-cerebrais,-da-medula-espinal-e-dos-nervos/dist%C3%BArbios-do-sono/doen%C3%A7a-de-movimento-peri%C3%B3dico-dos-membros-plmd-e-s%C3%ADndrome-das-pernas-inquietas-rls


SCHWAB, Richard J. Insônia e Sonolência excessiva durante o dia. Manual MSD.
Disponível em: <https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/dist%C3%BArbios-cerebrais,-
da-medula-espinal-e-dos-nervos/dist%C3%BArbios-do-sono/ins%C3%B4nia-e-
sonol%C3%AAncia-excessiva-durante-o-dia-
eds#:~:text=Dificuldade%20em%20adormecer%20(ins%C3%B4nia%20no,%C3%A9%20
considerado%20habitual%20para%20dormir>. Acesso em: 24 de abril de 2020.

STROHL, Kingman P. Apneia do Sono. Manual MSD. Disponível em:
<https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/dist%C3%BArbios-pulmonares-e-das-vias-
respirat%C3%B3rias/apneia-do-sono/apneia-do-sono>. Acesso em: 24 de abril de 2020.

TUA SAÚDE. Consequências da privação do sono para o corpo. 2018. Disponível em:
<https://www.tuasaude.com/privacao-do-sono/>.Acesso em: 24 de junho de 2020.

VALLE, Luiza Elena Leite Ribeiro do. Et al. Sono e aprendizagem. Rev. Psicopedagogia
2009; 26(80): 286-90. Minas Gerais. Disponível em:
<https://cdn.publisher.gn1.link/revistapsicopedagogia.com.br/pdf/v26n80a13.pdf>.
Acesso em: 03 de julho de 2020.

VARELLA, Drauzio. Ronco. Drauzio – Uol. Disponível em:
<https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/ronco/ > Acesso em 08 de junho
de 2020.

VITALAIRE. Dormir menos para produzir mais é uma perigosa ilusão. VitalAire Brasil,
2020. Disponível em: <https://www.vitalaire.com.br/dormir-menos-para-produzir-funciona-
vitalairebrasil#:~:text=Segundo%20Marcos%2C%20h%C3%A1%20os%20chamados,hor
as%20e%20sentem%2Dse%20bem.>.Acesso em: 24 de abril de 2020.

ZANQUETTA, Paulo Sérgio. Sono e Qualidade de Vida. Paraná, 2013. Disponível em:
<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2
013/2013_utfpr_edfis_pdp_paulo_sergio_zanquetta.pdf>. Acesso em: 08 de junho de
2020.

Pag. 31

https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/dist%C3%BArbios-cerebrais,-da-medula-espinal-e-dos-nervos/dist%C3%BArbios-do-sono/ins%C3%B4nia-e-sonol%C3%AAncia-excessiva-durante-o-dia-eds#:~:text=Dificuldade%20em%20adormecer%20(ins%C3%B4nia%20no,%C3%A9%20considerado%20habitual%20para%20dormir
https://cdn.publisher.gn1.link/revistapsicopedagogia.com.br/pdf/v26n80a13.pdf
https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/ronco/
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_utfpr_edfis_pdp_paulo_sergio_zanquetta.pdf


Secretaria de 

Educação

Subsecretaria de

Gestão de Pessoas

DIRETORIA DE

ACOMPANHAMENTO

 E APOIO AO SERVIDOR  


