


No e-saúde você encontrará dicas práticas de cuidados 

com a saúde para que você possa viver mais e melhor. 

Na edição de fevereiro/2022, vamos falar sobre o tema:

Olá! 

Confira! 
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FOTO CECOMSAER 

Distúrbios do Sono  
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1. A importância do Sono 

É durante o sono que o organismo exerce as

principais funções restauradoras do corpo. É possível

repor energias e regular o metabolismo, fatores

essenciais para manter corpo e mente saudáveis.

Confira os benefícios de uma boa noite de sono:

1. O sono produz um estado de relaxamento profundo

que permite a limpeza do lixo metabólico produzido pelo

cérebro durante o período em que estamos acordados;

2. O sono é essencial para o processamento emocional, 

contribuindo para manter a saúde mental em equilíbrio; 

Por que 
dormimos? 

1-2
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Por que 
dormimos? 

3. O sono é essencial para o fortalecimento do sistema 

imunológico, reduzindo o risco de desenvolver doenças;

6. O sono permite que as memórias adquiridas ao 

longo do dia sejam consolidadas no cérebro;  

5. Durante o sono acontecem as principais funções

restauradoras no organismo, como o reparo dos tecidos,

o crescimento muscular e a síntese de proteínas.

4. É durante o sono que são liberados alguns hormônios 

que ajudam a regular o metabolismo e reduzir o estresse; 
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Este número pode variar de acordo com a 
idade e a necessidade de cada indivíduo: 

É recomendado, em média, 08 horas de sono por dia, sem interrupções.   

Adultos: De 7 a 8 horas diárias

Adolescentes: De 8 a 10 horas diárias

Crianças: De 9 a 13 horas diárias

Bebês: De 12 a 16 horas diárias

3

3



06

Ter regularidade no horário de dormir 
também é um fator essencial para 
criar bons hábitos noturnos. 

Dormir bem não considera apenas o total
de horas de sono. É importante ter um
sono de qualidade para que se sinta
descansado ao acordar.

Fique ligado!
4

4



As fases do sono
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2.
São 5 as fases do sono:  

Fase 1

A pessoa está adormecendo, em uma zona entre estar
acordado e estar dormindo. O cérebro trabalha de maneira

irregular, o corpo relaxa e a respiração fica mais lenta.

Fase 2

O sono leve se inicia na segunda fase, quando a temperatura 
do corpo e os batimentos cardíacos diminuem.

4
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Fase 3

Na terceira fase, as ondas cerebrais diminuem
seu ritmo e a pessoa entra em sono profundo.

Fase 4

Na quarta fase, o organismo libera hormônios de crescimento, 

os tecidos se recuperam e o corpo repõe a energia gasta.

Fase 5

A pessoa começa a sonhar. O cérebro acelera seu funcionamento

e realiza uma espécie de faxina na memória, mantendo as

informações importantes que foram recebidas ao longo do dia.



Distúrbios do Sono 3.
Sinais que existe algum problema no seu sono...

Dificuldade para dormir ou permanecer dormindo, sono excessivo

ou fora de hora, e comportamentos que atrapalham a noite de

sono como roncar, mexer as pernas, ranger os dentes e acordar

com falta de ar, são alguns sinais que algo não está bem.5
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Um sintoma muito característico de distúrbio de sono é o ronco,

interpretado popularmente como sinal de que o indivíduo dorme

bem, mas é justamente o contrário.

Quem ronca está esforçando a musculatura respiratória
para além dos limites e sobrecarregando o coração. Ao
longo do tempo o indivíduo que ronca pode ficar hipertenso
e/ou apresentar infarto do miocárdio ou derrame cerebral.

7

7

10
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São problemas que afetam o sono, ou seja, são
alterações na capacidade de dormir adequadamente,
que podem impedir que o indivíduo consiga dormir
bem, mesmo estando exausto.

O que são Distúrbios do Sono? 

Existem diversos distúrbios do sono, que podem
surgir em qualquer idade, sendo mais frequentes
em crianças. Podem afetar gravemente a saúde do
corpo e da mente quando não tratados.

7



De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 2 em cada 5
brasileiros apresentam algum distúrbio do sono.

O problema é que 95% das pessoas que

têm algum distúrbio do sono não são

corretamente diagnosticadas e tratadas.

Elas acostumaram-se a “dormir mal”, mas

não deveria ser assim. Por isso, é

importante discutir as questões sobre a

qualidade do sono com a equipe de saúde.

8

8
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Insônia 

Os distúrbios do sono mais comuns são a insônia, a

apnéia do sono e a síndrome das pernas inquietas.

A insônia é caracterizada pela dificuldade de 
dormir ou conseguir manter um sono contínuo 
sem ser interrompido durante a noite. 

Cerca de 30% a 50% dos 

brasileiros sofrem com a insônia.

7

7
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Insônia 

A insônia está associada a diversos fatores, como estresse, 

problemas emocionais como depressão e ansiedade, dor 

crônica, uso de medicamentos e excitação associada a 

determinados eventos, como viagens, reuniões e provas.

Quando não tratada, a insônia pode 

se tornar crônica e provocar muito 

sofrimento ao longo dos anos. !
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Apnéia do Sono 

Transtorno que causa pausas na respiração enquanto dormimos, piorando a qualidade do sono. 

1.Apnéia Obstrutiva do Sono 

É a mais comum. Caracteriza-se pela obstrução da via aérea
no nível da garganta durante o sono, levando a uma parada
da respiração, que dura em média 20 segundos.

2.Apnéia Central 

Causada por um distúrbio no sistema nervoso central que impede
os músculos da respiração de agirem de forma adequada;

3.Apnéia Mista 

Mistura da apnéia obstrutiva com a central.

Ela pode ser:

7
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A longo prazo, pessoas com apnéia obstrutiva do sono podem

desenvolver doenças nas artérias, provocadas pelo acúmulo

de colesterol nas suas paredes, além do risco à ocorrência de

infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral (derrame).

Também podem desenvolver hipertensão arterial e aumento

da circunferência abdominal.

Fique ligado!  
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Síndrome das Pernas Inquietas 

Distúrbio caracterizado pela agitação involuntária
dos membros inferiores, mas que pode ocorrer
também com os braços, em 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
sonolento, cansado, indisposto e irritado.

7
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Outras ocorrências: Bruxismo e Sonambulismo

Ato de apertar ou ranger os dentes durante o sono. Pode

provocar desgaste e amolecimento dos dentes, bem como

problemas na articulação da mandíbula. Fatores de risco:

estresse, ansiedade, transtornos psiquiátricos, fatores genéticos e

problemas físicos de oclusão ou fechamento inadequado da boca.

Bruxismo do Sono: 

Sonambulismo:

Distúrbio que se manifesta durante o estágio mais profundo do

sono. Caracteriza-se pela realização de atividades motoras sem

a pessoa ter consciência plena do que está fazendo, uma vez

que parte de suas funções cerebrais continua adormecida, e ela

permanece num estado de transição entre o sono e a vigília.

9
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Ao dormir mal ou insuficientemente, o indivíduo atrapalha o

funcionamento ideal de seu organismo, aumentando as

chances de desenvolver doenças como obesidade, diabetes,

resfriados constantes, transtornos mentais, alterações

imunológicas hipertensão e outras doenças cardiovasculares.

Riscos à saúde causados 
pela falta de sono

4.

Em geral, a falta de uma boa noite de sono pode

causar diversos problemas de saúde, diminuir a

expectativa de vida e influenciar no bem-estar diário.

7

7
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O tratamento dos distúrbios do sono é

multifatorial e depende da causa. A equipe

de saúde responsável deve identificar as

causas e definir o plano de tratamento para

cada paciente, sendo normalmente indicada

mudança nos hábitos noturnos, psicoterapia

ou o uso de medicamentos.

Tratamento 5.

10
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Os distúrbios do sono são causados por diversos

fatores, por isso, o diagnóstico e o plano de tratamento

podem ser abordados por uma equipe multidisciplinar.

21

Caso surjam sintomas de alterações do sono, 

procure ajuda da sua equipe de saúde!!

7



O que fazer para dormir bem?  6.
Adotar alguns hábitos durante o dia e antes de dormir

podem auxiliar a ter uma boa noite de sono. Confira!

zz1. Tenha um horário regular para se

deitar e levantar. Criar uma rotina

ajuda a garantir a quantidade de

horas necessária de descanso.

2. Crie um ambiente propício ao sono.

Mantenha o quarto escuro e

silencioso. Tenha uma cama e

travesseiro confortável;

7

22

z



23

3. Evite cochilos muito longos durante o dia,

eles podem interferir em seu sono da noite;

4. Evite atividades estimulantes perto do horário

de dormir. Não realize exercícios intensos ou

fique conectado à televisão ou ao celular;

5. Evite alimentos estimulantes antes de

se deitar, como café, bebidas alcóolicas,

canela, pimentas e com excesso de açúcar.

6. Procure finalizar seu dia algumas horas

antes de ir dormir. Encerre o expediente do

trabalho, volte para sua casa e procure relaxar

durante 3 ou 2 horas antes de se deitar.



Na Força Aérea Brasileira
acreditamos que cada pessoa
deve ser cuidada de forma
integral. Por isso, contamos
com um serviço completo de
cuidados com a saúde e apoio
aos beneficiários para que
eles possam viver mais e
melhor.

Você ou algum familiar se identifica 

com um desses problemas ?

Nós podemos ajudar! 

24
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É a nova porta de entrada dos beneficiários da Força Aérea

Brasileira no Sistema de Saúde da Aeronáutica. Com o CAIS,

ampliamos o espectro do nosso serviço de atenção e agora,

contamos com a presença de uma equipe multidisciplinar

composta por médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos,

entre outros profissionais de saúde, oferecendo diversos tipos de

serviços a partir de um modelo de cuidado integral e coordenado,

moderno e adequado às necessidades dos beneficiários.

VOCÊ CONHECE O CAIS? 

CAIS significa Centro de Atenção Integral à Saúde. 

FOTO CECOMSAER 
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ASAS QUE CUIDAM


