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Tudo sobre o sono 
Agora que você sabe o quão importante uma noite bem dormida é e o que fazer para melhorar a higiene do 
sono, é hora de conhecer mais características sobre essa necessidade vital.  

O ciclo do sono é composto por estágios que iniciam quando a pessoa adormece e vão evoluindo até o corpo 
chegar na fase mais profunda, o estágio REM. Após chegar nesse estágio, o corpo volta ao estágio 1 e repete 
todos os demais. 

Conheça os estágios do sono:

Sono REM. Nesta fase, os olhos 
se movimentam rapidamente, 
o batimento cardíaco acelera e 
os sonhos aparecem. O estágio 
REM de uma pessoa saudável 
pode durar apenas 5 a 10 
minutos por vez. 

Sono leve. Estágio inicial, nele 
você pode se distrair 
facilmente do sono e, 
dependendo do cansaço, esse 
estágio dura até 7 minutos. 
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Sono profundo. Se você acorda 
nesse estágio, pode ficar 
bastante desorientado. Esse 
estágio tende a durar de 20 a 
40 minutos durante o primeiro 
ciclo de sono da noite antes de 
passar para o sono REM.  

Sono mais pesado. É menos 
provável que você acorde 
neste estágio. Pode durar até 
25 minutos - também 
dependendo do cansaço. 



Inimigos do sono

Muito quente/frio no seu quarto; 

Muito claro no seu quarto; 

Dispositivos eletrônicos, por exemplo, celular, tablet, laptop; 

Barulho externo, por exemplo, tráfego, vizinhos etc.; 

Horas de trabalho imprevisíveis ou longas (por exemplo, turnos de trabalho); 

Preocupações em relação ao trabalho, vida financeira, vida amorosa, etc.; 

Dor no corpo; 

Estresse. 

Efeitos da redução do tempo ou privação do sono:
Prejuízos cognitivos, aumento de irritabilidade, da liberação 

de cortisol e hormônios relacionados com o estresse.



Melatonina

#Fica a dica: 

É possível estimular a produção da melatonina pela 
alimentação, como por exemplo: aveia, uva, morango, tomate, 
cogumelos, ovos, peixe, carne, leite animal e trigo. 

Os inimigos  do sono prejudicam a produção da melatonina. Considerada o hormônio do sono, é produzida 
pela glândula pineal (que fica no cérebro), que é ativada à noite, quando os estímulos luminosos diminuem. Por 
isso, é importante evitar a luminosidade e outros estímulos que possam acelerar o metabolismo e diminuir a sua 
produção.   



Analise seu sono. Os dispositivos rastreadores do sono, como os relógios inteligentes, podem ajudar. 
O monitoramento manual do sono também é uma opção, mas pode ser mais difícil, porque nem sempre você 
se lembra de inquietação ou do momento em que adormeceu. 

Se durante sua análise você perceber que seu sono apresentou os indicadores a seguir durante uma semana ou 
um mês, noite após noite, você pode ter um distúrbio do sono e deve conversar com um médico. 

 Inquietação na cama; 

 Acordar cansado; 

 Incapacidade de manter a concentração; 

 Cansaço durante o dia todo; 

 Irritabilidade mais recorrente. 

Noite ruim:  

É apenas uma noite de sono ruim ou um distúrbio do sono? 



Basicamente são mudanças nos padrões de sono ou nos hábitos que podem afetar negativamente a saúde.
Confira os principais: 

Insônia:
É a dificuldade de iniciar o sono, mantê-lo 
continuamente ou o despertar antes do horário 
desejado. Pode estar relacionada a vários fatores 
que  são bastante individuais: ansiedade (viagem, 
compromissos, reuniões, prova, etc.), condições 
médicas ou emocionais passageiras, 
preocupações associadas a determinados 
eventos.
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Apneia do sono:
Apneia significa “sem ar” ou “parada respiratória". 
É um problema respiratório que acontece 
enquanto dormimos, caracterizado por 
interrupções breves e repetidas da respiração. 
Existem dois tipos: apneia do sono central e 
obstrutiva. A mais comum é a obstrutiva e está 
associada com o ronco alto e contínuo durante o 
sono e sonolência durante o dia.



Síndrome das 
pernas inquietas:
É caracterizada pela agitação involuntária dos 
membros inferiores, mas que pode ocorrer 
também com os braços, nos casos mais graves. 
Em geral, os sintomas são mais intensos à noite, 
fazendo com que a pessoa durma mal ou quase 
não durma. Como consequência, passa o dia 
sonolenta, cansada, indisposta e irritada. 
Alterações na memória e de outras capacidades 
mentais como aprendizado, raciocínio e 
pensamento também podem ocorrer.
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Narcolepsia:
É caracterizada por um quadro de sonolência 
diurna excessiva com uma tendência de cair no 
sono em horas inapropriadas. Pode ser 
desencadeada por situações de estresse. 
Também pode ocorrer breve perda abrupta da 
força e controle muscular em momentos de riso 
ou brincadeiras, fazendo a pessoa cair de repente; 
a sensação de estar acordado e não conseguir se 
mexer na cama e alucinações auditivas ou visuais 
antes de iniciar o sono.



Bruxismo do sono:
É caracterizado pelo ranger dos dentes durante o 
período de sono. Sua causa é indefinida, mas 
pode ser intensificado pelo estresse, ansiedade e 
problemas neurológicos. O principal sintoma é o 
desgaste do esmalte dos dentes, e por este 
motivo é muitas vezes diagnosticado pelo 
dentista.
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Paralisia do sono:
É um transtorno que ocorre quando se está 
tentando dormir ou logo após acordar e que 
impede o corpo de mexer, mesmo quando a 
mente está acordada. Assim, a pessoa acorda, 
mas não consegue se movimentar, causando 
angústia e medo.



Terror noturno:
É mais comum em crianças, mas pode acometer 
adultos também. Durante os episódios de terror 
noturno, que normalmente duram de alguns 
segundos até poucos minutos, é possível a pessoa 
sentar-se na cama, gritar, abrir os olhos, correr 
pela casa, chorar, e acordar não se lembrando do 
acontecido no outro dia.
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Sonambulismo:
Trata-se de andar (ambular) dormindo, quase 
sempre de olhos abertos, mas vazios, sem 
expressão. Durante os episódios, a pessoa pode 
sentar-se na cama, arrumar as cobertas, andar 
pela casa, mudar de roupa, abrir e fechar portas e 
janelas, ir ao banheiro ou na cozinha comer. Na 
infância esse distúrbio se manifesta mais no sexo 
feminino e, na fase adulta, no masculino.



Fontes:
Associação Brasileira de Medicina do Sono | Instituto do Sono | Academia Brasileira de Neurologia | Tua 
Saúde | O Dia | Minha Vida | UOL | O Guia Completo para uma Boa Noite de Sono

Caso tenha se identificado com algum distúrbio, 
consulte um médico. Conhece alguém que possa se 

interessar nesse ebook? Compartilhe.

E tenha uma boa noite!


