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FELIZES PARA SEMPRE
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Gostava de ser a Bela Adormecida só para ter direito a um sono de 100 anos? 
Morde 20 maçãs por dia à espera de ficar inconsciente? Por mais que se deite, 

há sempre uma ervilha no fundo do colchão? Leia este artigo e durma  
(como uma princesa) sobre o assunto.
Por A licia Román e  Pat r ícia D omingue s
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UMA QUESTÃO 
FEMININA?
O cérebro feminino é um mala- 
barista que necessita de um 
pouco mais de sono profundo 
cada noite para se recuperar (as 
consequências de ser multitare-
fa e usar mais o córtex cerebral 
do que os homens, girls!). Mas 
dados como este são só a ponta 
do iceberg, porque no que res- 
peita a dormir bem as mulheres 
partem com 20 minutos de des- 
vantagem. De acordo com um 
estudo elaborado pela Oficina 
de Psicologia em 2014 com  
o apoio da Colchaonet, apenas 
um em cada quatro portugueses 
acorda revigorado após uma 
noite de sono. E dessa percenta-
gem, por cada homem com 
insónias há duas mulheres que 
não pregam olho. “A insónia 
atinge 20 a 30% dos portugue-
ses, sendo relevante que as 
formas crónicas, refratárias  
e incapacitantes da insónia 
atinjam os 10% da população.  
É mais frequente nas mulhe-
res”, afirma o Presidente da 
Associação Portuguesa do Sono, 
o dr. Joaquim Moita. O que se 
passa connosco? Vejamos o que 
nos torna tão especiais.

DORMINDO  
COM O INIMIGO
Sem paninhos quentes: o seu 
próprio corpo impede que as 
ovelhinhas que conta durante  
a noite surtam efeito. Períodos 
normais da sua vida chegam 
sempre pela mão das alterações 
do padrão de sono normal e 
aumentam o risco de problemas 
dele decorrentes. “As alterações 
hormonais associadas ao ciclo 
menstrual, à gravidez e à meno- 
pausa podem afetar os padrões 

É quanto andam a dormir 25% dos portugue-
ses segundo a Associação Portuguesa de Sono. 
Pode ficar parecida com um condutor alcooli-
zado, mas esta não é a pior parte do pesadelo.

Joaquim Moita. “Contudo,  
é consensual que o sono tende  
a ser mais ligeiro e com mais 
microdespertares. O problema 
maior é no primeiro e último 
trimestre e, além disso, existem 
também as náuseas, vómitos, 
aumento da frequência uriná- 
ria, movimen-to do feto, refluxo 
gastro-esofágico e um aumen- 
to significativo dos movimentos 
involuntários das pernas duran- 
te o sono”, explica o Presidente 
da Associação Portuguesa do 
Sono (www.apsono.com). 
Guarde este dado: a produção 
diária de estrogé-nios durante  
o último par de semanas de 
gestação é quase mil vezes mais 
alta que numa mulher na 
pré-menopausa, o que deixa  
o seu sono REM (Rapid Eye 

do sono, o humor e a reação ao 
stress”, explica Filipa Jardim  
da Silva, psicóloga clínica da 
Oficina de Psicologia, em Lisboa 
(wwww.oficinadepsicologia.
com). “Muitas mulheres tam- 
bém relatam alterações de sono 
no período pré-menstrual, tais 
como dificuldade em adorme-
cer ou em acordar e sonolência 
diurna”. As responsáveis por 
isso vêm aos pares. Por um lado 
está a progesterona, que au- 
menta os níveis na segunda 
metade do ciclo menstrual  
e diminui antes do início do 
período, exatamente nos dias 
em que mais voltas dá na cama. 
Entre outras coisas, esta hor- 
mona aumenta a temperatura 
corporal em meio grau. Pode 

não parecer muito, mas para 
efeitos de descanso é devasta- 
dor. Já os estrogénios, as outras 
hormonas femininas por exce- 
lência, também não facilitam  
o descanso. Na segunda parte da 
noite, o sono feminino é mais 
superficial, o que nos torna mais 
vulneráveis a acordar do que os 
homens. E isto está, em grande 
parte, ligado aos estrogénios. 
Bonito serviço…

BERÇO  
DE CHORO
Se este é o panorama num ciclo 
normal, o que acontece em situ- 
ações hormonais extraordiná-
rias como, por exemplo, uma 
gravidez? “Os estudos ainda são 
controversos”, explica o dr. 

Movement ou Movimento 
Rápido do Olho – a fase do sono 
onde sonhamos) sob mínimos. 
Outro: a ação das hormonas 
reduz a eficiência do sono femi- 
nino e permanecerá baixa até 
três meses depois de dar à luz.  
E isso sem contar que a seu lado 
dorme um bebé. Porque recém- 
-nascidos e oito horas de des- 
canso não andam de mãos dadas 
(calcula-se que cada criança na 
nossa vida pressuponha uma 
perda de uma hora a 90 minutos 
de sono noturno... feminino).  
E quer saber a melhor? De 
acordo com uma investigação 
realizada pelo laboratório 
MindLab, do Reino Unido,  
o choro de um recém-nascido 
ocupa o primeiro lugar no top  
10 dos sons mais suscetíveis  
de perturbar o sono de uma 
mulher (quer sejam mães ou 
não). Adivinhe em que lugar fica 
o choro de um bebé no ranking 
dos homens? Em nenhum. Não 
aparece. O número 1 destes  

6 HORAS

“A insónia atinge 20/30% dos portugueses e é mais 
frequente nas mulheres”

http://www.apsono.com


114 W O M E N ’ S  H E A LT H . P T  | Junho 2 0 1 6 Junho 2 0 1 6  | W O M E N ’ S  H E A LT H . P T   115>>

é o alarme do carro. O número 2, 
o barulho do vento. O número 3, 
o ruído de uma mosca...

PENSO, LOGO 
NÃO DURMO
Mas nem só de hormonas vivem 
as nossas insónias. “A par das 
flutuações hormonais, muitas 
mulheres queixam-se de pro- 
blemas de sono como conse-
quência da sua divisão de papéis 
enquanto mães, mulheres e 
profissionais”, diz Filipa Jardim 
Silva, psicóloga clínica da Ofici- 
na de Psicologia. Nenhum 
homem se mete na cama a pen- 
sar se deixou escolhida a roupa 
adequada para a sua filha no dia 
seguinte (existe? Se sim, agar- 
re-o bem!). Este é um exemplo, 
mas há outras 500 coisas do 
mesmo género que dificultam  
o ‘desligar’ na hora de ir para a 
cama. “Nas mulheres acima dos 
40 anos, os distúrbios de sono 
tendem a ser mais comuns, pre- 

cisamente pela pressão em 
chegarem a todo o lado. Muitas 
vezes a fadiga e outros efeitos  
de um sono insuficiente são ig- 
norados despoletando um 
conjunto de consequências 
como diminuição de produtivi- 
dade, quebra de concentração, 
isolamento e alteração de 
humor”. Infelizmente, para 
poder conciliar o sono neces-
sitamos de nos deixar ir e não 
levar os problemas para a cama. 
Se ficarmos presas a algo que 
nos preocupa ou fizermos uma 
lista mental de tarefas penden-
tes, o cérebro não desliga e o 
merecido descanso não chega. 
“A sociedade portuguesa está 
organizada de forma a que o 
trabalho, a educação e o lazer 
não proporcionem o número 
adequado de horas de sono.  
Os portugueses deitam-se à 
hora dos países latinos do Sul  
e levantam-se para trabalhar 
como os nórdicos. O que na 
generalidade das situações  

é incompatível com as 7-9 horas 
que um adulto deve dormir”, 
conclui o dr. Joaquim Moita.

EMBALE OS 
SEUS MALES
“O sono, cuja principal função 
essencial é o restauro metabóli-
co do cérebro, é um processo 
fisiológico essencial à nossa 
saúde e bem-estar geral”, afirma 
a psicóloga Filipa Jardim da 
Silva. As consequências de não 
dormir traduzem-se em proble- 
mas de concentração, cansaço, 
irritabilidade, impacto anímico, 
dor crónica… E acidentes de 
trânsito. Cerca de 20% dos sinis- 
tros devidos a erro humano são 
provocados por sonolência. Isso 

a curto prazo. A longo prazo  
o panorama não melhora:  
a pessoa que é privada cronica- 
mente de sono corre maior risco 
de sofrer de obesidade, diabetes, 
e problemas cardíacos e cere- 
brovasculares. Voltando às 
comparações, as mulheres 
cansadas ficam em desvanta-
gem porque acumulam mais 
stress e ansiedade que os 
homens (a testosterona ajuda- 
-os) e com tanto stress o coração 
acaba por ressentir-se. Num 
estudo realizado pela Universi-
dade de Duke, nos EUA, com- 
provou-se que ao comparar  
os resultados cardíacos de um 
grupo de mulheres e de homens 
com problemas do coração en- 
quanto realizavam atividades 
stressantes, 57% delas apre- 

Problemas? Deixe-os fora da cama. Se ficar presa a preocu- 
pações, o cérebro não descansa

MONSTROS  
DEBAIXO  
DA CAMA 
Pesadelos: Sonho que ocorre 
durante a fase do sono REM, que 
resulta em sessões de medo, ten- 
são ou ansiedade. Tende a ocorrer 
na parte mais tardia da noite e po- 
de despertar. A maior parte dos 
pesadelos podem ser encarados 
como reações naturais ao stress, 
sendo que sonhar ajuda no pro-
cessamento e arquivamento 
de informação. A ocorrência 
frequente de pesadelos torna-se 
um distúrbio quando começa a 
afetar áreas de funcionamento 
importantes (social, emocional…) 
e prejudicar a qualidade do des-
canso. Morte, sufoco, quedas, 
queda de dentes e fenómenos 
como sismos ou cheias são os 
pesadelos mais recorrentes.

Preguiça matinal: Ter dificuldade 
em acordar pode derivar de diver- 
sos motivos. Pode relacionar-se 
com atividades particulares do  
dia anterior ou um tempo de sono  
escasso. Identificar a raiz da 
preguiça matinal é complicado, 
sendo que as causas podem 
ser desde um horário de sono 
irregular (por exemplo, pessoas 
que trabalham por turnos) até 
distúrbios físicos ou psiquiátricos, 
como a depressão. A maioria 
desses fatores é muitas vezes 
experimentada não isoladamente 
mas em conjunto com outros. 
Deve atender a cada um dos 
fatores e despistá-los se quer 
levantar-se com mais energia.
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sentava menos fluxo sanguíneo 
e maior agregação de plaquetas 
(mais coagulação). Mas ao fa- 
larmos de riscos a longo prazo, 
há que fazer um aparte. A Orga- 
nização Mundial de Saúde não 
recomenda prolongar as benzo- 
diazepinas, o medicamento 
mais usado contra as insónias. 
“É gravíssima a forma como  
a comunidade médica aborda 
farmacologicamente o proble- 
ma com o uso excessivo de 
benzodiazepinas. É inadequado 

e perpetua a própria insónia, 
além de provocar dependência  
e alterações cognitivas. Quando 
não é devidamente tratada, a 
insónia evolui de sintoma ou 
manifestação (de depressão,  
por exemplo) para uma doença 
própria só resolúvel com tera- 
pêutica cognitivo-comporta- 
mental. As benzodiazepinas 
perturbam a memória e estão 
associadas à demência preco- 
ce”, revela o Presidente da 
Associação Portuguesa do Sono. 

1 / Tenha um horário regular de 
deitar e de acordar.

2 / No caso de dormir a sesta, 
esta deve ocorrer antes do meio 
da tarde e não exceder os 45 
minutos.

3 / Evite fumar e ingerir bebidas 
alcoólicas, sobretudo nas qua-
tro horas anteriores ao início do 
sono.

4/ Evite a ingestão de cafeína 
(café, chás, refrigerantes e 
chocolate) antes de dormir.

5/ Evite refeições pesadas,  
com alto teor de gorduras ou 
açúcar, bem como picantes, 
quatro ho-ras antes de dormir, 
optando por uma refeição 
ligeira.

6 / Pratique atividade física 
regular, mas esta deve ser evi-
tada nas horas próximas do 
início do sono.

7 / Utilize uma cama e colchão 
confortáveis.

8 / A temperatura no quarto 

deve ser adequada e estável 
durante a noite.

9 / O ambiente deve ser 
silencioso e com a menor 
luminosidade possível, desli-
gando a televisão, relógios  
e telemóveis.

10/ A cama não deve ser utiliza- 
da para afazeres intelectuais 
ou de entretenimento, quando 
implica trabalho no computador 
ou outros dispositivos eletróni-
cos.  Há uma coisa chamada 
secretária...

HORA DA CAMINHA
Na insónia existem três “p”. Há uma predisposição para sofrer dela devido ao nosso próprio 
carácter nervoso; um precipitante (um momento pontual de stress laboral ou familiar que 
desencadeia essa resposta) e, por último, uns fatores perpetuantes, que normalmente são os 
maus hábitos de sono, que condicionam o nosso cérebro a ver a cama como algo negativo e 
isso leva a tornar o problema crónico. Como iludir estes três fatores e chamar o João Pestana? 
Com uma adequada higiene do sono. Tome nota dos 10 mandamentos da Associação 
Mundial de Medicina do Sono. 
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DORMIR EM PÉ
Já se imaginou a adormecer com a cabeça colada à coluna 
de uma discoteca? Aconteceu a Alexandrina Trindade, 34 
anos, professora de Lisboa. Ela conta-nos a sua história.

“Começou quanto tinha cerca de 
26 anos e entrei no mercado de 
trabalho. No inicio da profissão, 
temos de investir bastante e dar 
o litro, como se costuma dizer, e o 
investimento no trabalho começou 
a ser de tal forma que o tempo que 
despendia para dormir era muito 
pouco. Semanas e semanas, para 
não dizer meses, onde dormia 4/5 
horas por noite. Depois abrandava, 
e até dormia mais ou menos, mas 
voltava sempre a esse registo. 
E claro, começou a influenciar o 
meu sono e o meu dia a dia. Mal 
parava nalgum lugar adormecia. 
No café com os amigos, a meio de 
uma conversa, no cinema, quando 
estava com o meu namorado… 
No inicio andava muito de trans-
portes públicos e colocava o 
despertador à hora de sair, mas 
quando comecei a conduzir 
tornou-se claro: adormecia nos 
semáforos, na fase do para-arran- 
ca e chegou ao ponto de ter dois 
acidentes na autoestrada, que 
poderiam ter resultado numa 
tragédia. Isso assustou-me muito 

e depois de andar muito tempo 
a desculpar-me com o cansaço 
e a comparar-me com amigos 
que também dormiam pouco, 
fui a uma consulta com a dra. 
Teresa Paiva, neurologista e con-
siderada a maior especialista 
portuguesa em sono. Não fui logo 
diagnosticada, mas após uma série 
de análises, exames específicos 
percebi que tenho um síndrome 
que é como uma tendência natural 
para com o cansaço acumulado 
e falta de sono, ‘quebrar’. Há 
quem precise de dormir pouco e 
quem precise dormi mais, eu sou 
o segundo caso. Tomei alguma 
medicação, mas a médica sempre 
me aconselhou a evitar e a tentar 
controlar o que me acontecia de 
forma natural. Tomo alguns cafés 
por dia, sou mais disciplinada 
em relação às horas de sono e 
comecei a praticar desporto, o que 
fez uma grande diferença. Hoje 
tenho a coisa controlada. Se tiver 
uma semana de trabalho muito 
cansativa, tenho de ter cautela a 
conduzir ou peço boleia.”

Conclusão? Dormir pouco faz 
mal. Fazê-lo com recurso a com- 
primidos, pior.

CADA UM COM  
O SEU
Chegados a este ponto, o que é 
dormir bem? É estar KO oito 
horas ao dia pelo bem da saúde? 
“O sono pode ser definido como 
o estado normal de repouso, que 
se caracteriza pela suspensão 

das atividades motoras volun- 
tárias e também das atividades 
precetivas do corpo”, descreve  
a especialista da Oficina da 
Psicologia. “Considerando que 
passamos cerca de um terço das 
nossas vidas a dormir, consegui- 
mos perceber o grau da sua 
importância para o nosso bem- 
-estar”. A realidade é que há 
pessoas que são pouco “dormi- 
nhocas” e para quem seis horas 
de sono são mais do que sufici- 
entes, e outras para quem nove 
não chegam. Estatisticamente, 
90% da população necessita 
entre sete e oito horas, 5-6% 
conforma-se com menos de sete 
e 5-10% precisa de mais de oito 
horas. No dia Mundial do Sono, 
celebrado em Março de 2016,  
os três fatores essenciais para 
um sono de boa qualidade 
ficaram definidos: a duração  
do sono deve ser suficiente para 
descansar e estar alerta no dia 
seguinte; os ciclos de sono 
devem ser contínuos; o sono 
deve ser profundo e restaura-
dor. Isto é, se dá cabeçadas no 
trabalho, consulte um médico 
para alterar os seus  hábitos  
na cama... Se as hormonas, o 
namorado, o bebé ou o chefe  
lhe permitirem, claro! WH


