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Desde que nascemos, passamos dormindo um terço de nossa vida. Mesmo após 
décadas de pesquisa, ainda não sabemos direito por que é assim. 
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Miles Juste, de 7 meses, vive em Miami, na Flórida. 
 
Nascida em St. Louis, Cheryl Dinges, de 29 anos, é sargento do Exército americano. O trabalho 
dela é treinar os recrutas para a luta corporal. Especialista em uma modalidade brasileira de 
jiu-jítsu, Cheryl comenta que é uma das raras mulheres do Exército habilitadas para ensinar o 
nível 2 de combate. Nesse estágio, há um intenso treinamento para capacitar a pessoa a 
enfrentar dois atacantes ao mesmo tempo. 
 
Cheryl talvez tenha de encarar uma luta ainda mais dura no futuro. Ela vem de uma família 
que é portadora do gene associado à insônia familiar fatal (IFF). O principal sintoma da IFF é a 
incapacidade de dormir. Primeiro a pessoa não consegue mais cochilar durante o dia, depois 
deixa de dormir a noite toda. Essa síndrome em geral se manifesta logo após os 50 anos de 
idade, dura cerca de um ano e, como o nome indica, sempre resulta na morte do paciente. 
Cheryl recusou-se a fazer o exame para saber se tinha o gene. "Fiquei com medo de que, se 
soubesse que tinha isso, deixaria de me esforçar tanto na vida." 
 
A IFF é uma doença horrível e, para piorar, ainda sabemos pouco a respeito dela. Os 
pesquisadores já descobriram que, nas pessoas com IFF, proteínas malformadas conhecidas 
como príons atacam o tálamo, uma estrutura do cérebro cuja disfunção interfere no sono. 
Além disso, porém, os especialistas não sabem por que isso ocorre nem como interromper o 
processo e tampouco como aliviar seus sintomas brutais. Antes de a IFF ser investigada, a 
maioria dos pesquisadores nem sequer tinha ideia de que o tálamo estava relacionado de 
algum modo com o sono. A IFF é muito rara: em todo o mundo, são conhecidas apenas 40 
famílias afetadas pela doença. No entanto, em um aspecto ela tem algo em comum com as 
modalidades menos graves de insônia: todas elas continuam sendo um mistério. 
 
Se não sabemos por que não conseguimos dormir, isso se deve em parte ao fato de que, na 
verdade, não sabemos por que, antes de tudo, precisamos dormir. Temos consciência de que o 
sono faz falta quando não dormimos o bastante. E também observamos que, por maior que 
seja a nossa resistência, afinal somos vencidos pelo sono. Estamos convindos de que, depois 
de descansar por períodos de sete a nove horas, a maioria de nós está pronta para despertar, 
e que de 15 a 17 horas depois voltamos a ficar sonolentos. Há meio século, sabemos ainda 
que o sono se divide em períodos de sono profundo e de sono REM (rapid eye movement, ou 
"movimento rápido dos olhos") - neste último, o cérebro permanece tão ativo como quando 
estamos despertos, mas nossos músculos voluntários permanecem imóveis. Também sabemos 



que todos os mamíferos e aves dormem. No caso dos golfinhos, eles mantêm metade do 
cérebro desperto, de modo a permanecer conscientes do ambiente submarino. Peixes, répteis 
e insetos também experimentam, todos eles, algum tipo de repouso. 
 
Todo esse tempo de inatividade tem um custo. Enquanto permanece imóvel por um longo 
período, um animal fica vulnerável ao ataque de predadores. O que poderia compensar tal 
risco? "Se o sono não tem nenhuma função vital", comentou certa vez Allan Rechtschaffen, 
renomado pesquisador do sono, "trata-se pois do maior erro já cometido pela evolução." 
 
De acordo com a teoria mais aceita, o sono é uma necessidade do cérebro. Quem não se sente 
com a cabeça desanuviada depois de uma boa noite de sono? A dificuldade é confirmar essa 
suposição com dados empíricos. De que modo o sono ajuda o cérebro? Em pesquisas recentes, 
feitas na Universidade de Harvard por Robert Stickgold, foram aplicados testes de aptidão em 
estudantes, os quais em seguida podiam tirar uma soneca antes de refazer esses testes. 
Constatou-se que os estudantes que chegavam à fase do sono REM apresentavam 
desempenho melhor em testes de reconhecimento de padrões, como os de gramática, 
enquanto aqueles que haviam dormido profundamente se saíam melhor nos testes de 
memorização. Outros pesquisadores descobriram que o cérebro adormecido parece 
empenhado em transferir para a memória de longo prazo aquilo que aprendeu durante o dia. 
 
Tais estudos indicam que a consolidação da memória pode ser uma das funções do sono. 
Giulio Tononi, especialista da Universidade de Wisconsin, publicou interessante variante dessa 
hipótese, anos atrás. Seu estudo mostrava que o cérebro adormecido parece eliminar sinapses 
ou conexões redundantes ou desnecessárias. Assim, o sono talvez tenha como propósito nos 
ajudar a lembrar o que é importante e, para isso, nos faz esquecer o que é irrelevante. 
 
 
É provável que o sono também tenha finalidades fisiológicas. Nesse sentido, é significativo que 
os pacientes com IFF não sobrevivam por muito tempo. Em que medida a insônia contribui 
para as condições do óbito? Alguns cientistas constataram que a privação do sono impede a 
cicatrização de feridas em ratos, e outros sugeriram que o sono ajuda a reforçar o sistema 
imunológico. Tais estudos, porém, não são conclusivos. 
 
Na tentativa mais famosa de entender por que dormimos, empreendida na década de 1980 na 
Universidade de Chicago, Rechtschaffen obrigou ratos a permanecer despertos, colocando-os 
em um disco sobre um tanque com água. Se os ratos caíssem no sono, o disco girava e os 
lançava na água; assim que caíam, eles despertavam. Cerca de duas semanas depois, todos 
os ratos haviam morrido. Mas, quando Rechtschaffen realizou a autópsia nos animais, não 
encontrou nada errado em seus corpos. Não havia nenhum dano em seus órgãos; eles 
pareciam ter morrido de exaustão - por falta de sono. Em 2002, o mesmo experimento foi 
repetido, com instrumentos mais avançados, e de novo não foi possível determinar uma 
"causa inequívoca da morte" dos ratos. 
 
Na Universidade Stanford, visitei o aposentado William Dement, que foi chefe do departamento 
de estudos do sono, um dos descobridores do sono REM. Pedi a ele que dissesse o que havia 
concluído, após 50 anos de estudo, sobre o que nos leva a dormir. "Até onde sei", respondeu, 
"o único e indiscutível motivo pelo qual precisamos dormir é porque ficamos sonolentos." 
 
Infelizmente, nem sempre o oposto é verdadeiro: nem sempre ficamos sonolentos quando 
precisamos dormir. No mundo desenvolvido, a insônia alcança níveis epidêmicos. De 50 
milhões a 75 milhões de americanos - ou seja, cerca de um quinto da população - queixam-se 
de dificuldades para dormir (no Brasil, uma pesquisa feita em 2009 pela Associação Brasileira 
do Sono apontou que mais de 40% dos brasileiros sofrem algum tipo de distúrbio de sono). 
Em 2008, foram prescritas 56 milhões de receitas de pílulas para dormir, um aumento de 54% 
em relação aos quatro anos anteriores. No entanto, é extraordinário o quão pouco está sendo 
feito para entendermos as causas da insônia. A maioria dos estudantes de medicina não 
recebe mais que quatro horas de treinamento para lidar com disfunções do sono; alguns deles 
nem isso. 



 
Os custos sociais e econômicos do tratamento insuficiente da insônia são imensos. O Instituto 
de Medicina americano, um órgão nacional independente de assessoria científica, estima que 
quase 20% de todos os acidentes graves de trânsito estão associados à falta de sono dos 
motoristas. No que se refere à produtividade no trabalho, as perdas são ainda maiores. Além 
disso, é preciso levar em conta os custos indiretos - os relacionamentos prejudicados, a 
exaustão que impede os desempregados de buscar trabalho, o desinteresse diante dos 
prazeres da vida. 
 
Se um problema médico associado a uma função orgânica menos íntima e menos misteriosa 
estivesse causando danos tão generalizados, as autoridades já teriam declarado guerra a ele. 
No entanto, o governo americano destina apenas cerca de 230 milhões de dólares a pesquisas 
relacionadas com o sono. A luta contra a insônia depende em grande parte das empresas 
farmacêuticas e das clínicas do sono particulares. 
 
Em um início de tarde no ano passado, fiz uma visita ao Centro de Medicina do Sono na 
Universidade Stanford. Fundada em 1970, a clínica foi a primeira no país a se dedicar ao 
problema da insônia, e até hoje é uma das instituições mais importantes nessa área. A cada 
ano, o centro recebe mais de 10 mil pacientes, e realiza mais de 3 mil estudos em que o sono 
é monitorado a noite toda. Os 18 quartos da clínica pareciam confortáveis, com camas macias.  
 
O principal instrumento de diagnóstico em tais casos é o polissonograma, cujo elemento mais 
importante é o equipamento de eletroencefalografia (EEG), que capta a corrente elétrica 
emitida pelo cérebro do paciente adormecido. Quando dormimos, o cérebro reduz seu nível de 
atividade, e seus sinais elétricos deixam de formar ondas curtas e pontiagudas e passam a 
emitir ondas mais longas e arredondadas, de modo semelhante às ondas do mar, que se 
atenuam  
à medida que nos afastamos da praia. No cérebro, tais ondulações suaves são periodicamente 
interrompidas pelo retorno da súbita atividade mental do sono REM. Por motivos 
desconhecidos, esses trechos de maior agitação no sono são os períodos em que mais 
sonhamos. 
 
Enquanto o EEG registra essa travessia conturbada, os técnicos medem a temperatura 
corporal, a atividade muscular, os movimentos dos olhos, os ritmos cardíacos e a respiração. 
Em seguida, buscam sinais de sono anormal ou de despertar frequente. Quando uma pessoa 
sofre de narcolepsia, por exemplo, ela vai do estado de vigília ao do sono REM sem passar por 
nenhuma etapa intermediária. Na insônia familiar fatal, o paciente nem mesmo consegue ir 
além das etapas iniciais do sono, e a temperatura de seu corpo sobe e desce rapidamente. 
 
A IFF e a narcolepsia só podem ser diagnosticadas graças ao EEG e a outros dispositivos de 
monitoração. No entanto, Clete Kushida, diretor do Centro de Medicina do Sono, contou-me 
que consegue identificar os problemas de sono na maioria das pessoas logo na primeira 
entrevista: há aquelas que mal conseguem manter os olhos abertos, e outras que, embora se 
queixem de exaustão, não apresentam sinal de sonolência. As primeiras quase sempre sofrem 
de apneia durante o sono. Já as últimas são afligidas com aquilo que Kushida chama de 
"insônia verdadeira". 
 
Naqueles que sofrem de apneia do sono obstrutiva, o relaxamento muscular que acompanha o 
sono permite o fechamento do tecido mole da garganta e do esôfago, impedindo a passagem 
do ar. Quando nota que não está recebendo oxigênio, a pessoa então acorda, respira, o 
cérebro se reabastece e o sono volta. Uma noite de sono para quem sofre de apneia é, na 
verdade, uma centena de microcochilos. A maioria dos que procuram as clínicas do sono tem 
apneia. 
 
A apneia é um problema grave, associado a um aumento de risco de ataques cardíacos e 
acidentes vasculares. Mas apenas indiretamente ela é uma moléstia do sono. Os verdadeiros 
insones aqueles diagnosticados com o que os especialistas chamam de "insônia 
psicofisiológica" são pessoas que, sem motivo aparente, não conseguem dormir ou não 



conseguem permanecer adormecidas. Elas acordam e não se sentem repousadas. Ficam 
deitadas tentando adormecer e seu cérebro continua desperto. 
 
Embora a apneia possa ser tratada com um dispositivo mecânico que força o ar pela garganta 
da pessoa adormecida de modo a manter abertas as vias aéreas, no caso da insônia clássica 
não há solução tão simples. Um dos tratamentos que podem ajudar, e está sendo mais 
estudado, é a acupuntura - há muito essa técnica vem sendo usada com tal finalidade na 
medicina asiática. 
 
O tratamento da insônia psicofisiológica inclui uma abordagem dupla. Primeiro são prescritas 
pílulas para dormir, que em sua maioria atua reforçando a atividade do ácido gama-
aminobutírico (Gaba), um neurotransmissor que controla a ansiedade geral e o nível de alerta 
do corpo. Embora sejam hoje mais seguros que no passado, os remédios para dormir podem 
conduzir à dependência psicológica. E muitos pacientes se queixam de que o sono provocado 
por tais medicamentos parece diferente do normal, causando uma sensação de ressaca 
quando despertam.  
 
O segundo passo no tratamento da insônia verdadeira costuma ser a terapia comportamental 
cognitiva (TCC). Nela, um psicólogo especializado ensina a pessoa a ver seus distúrbios de 
sono como algo administrável e até controlável - essa é a parte "cognitiva" da terapia e 
também a praticar uma espécie de "higiene do sono". A boa higiene do sono é quase toda 
constituída de conselhos de eficácia comprovada: dormir em aposento escuro, ir para a cama 
apenas quando estiver sonolento, não se exercitar antes da hora de dormir. Os estudos 
revelaram que a TCC é mais eficaz que as pílulas para dormir em tratamentos a longo prazo da 
insônia, mas muitos pacientes não estão convencidos disso.  
 
Na opinião de John Winkelman, do hospital Brigham and Women�s, a TCC dá mais resultados 
com alguns tipos de insone do que com outros. Entre a raríssima IFF e a apneia tão comum 
existem quase 90 tipos reconhecidos de distúrbio do sono. Há pessoas que sofrem de insônia 
porque têm a síndrome das pernas inquietas (SPI), um intenso desconforto nos membros 
inferiores que as impede de dormir, ou o distúrbio do movimento periódico dos membros 
(DMPM), que produz espasmos durante o sono. Quem sofre de narcolepsia muitas vezes tem 
dificuldade tanto para dormir quanto para ficar acordado. Além disso, há aqueles que não 
conseguem dormir por causa da depressão e também há quem esteja deprimido porque não 
consegue dormir. Algumas mulheres têm um sono insatisfatório durante seus períodos 
menstruais (elas têm probabilidade duas vezes maior de sofrer de insônia que os homens) e 
muitas experimentam o mesmo quando entram na menopausa. Os mais velhos costumam ter 
um sono menos reparador que os jovens. Outras pessoas não dormem por problemas no 
trabalho ou por medo do desemprego - um terço dos americanos afirma que perdeu o sono em 
razão da recente crise econômica. De todas essas pessoas, os pacientes com insônia por 
causas físicas internas - excesso ou escassez de vários neurotransmissores são aqueles menos 
capazes de reagir ao tratamento. 
 
Na maioria desses casos, porém, a TCC é oferecida como uma cura potencial. Talvez isso se 
deva ao fato de que o problema da insônia há muito vem sendo considerado sobretudo por 
psicólogos. Na opinião deles, a insônia é provocada por algo, em geral ansiedade ou 
depressão, tratável pelos instrumentos de que dispõem. Por extensão, a terapia 
comportamental cognitiva leva a pessoa a examinar o que ela está fazendo de errado, e não o 
que está errado em seu organismo. Para Winkelman, os dois aspectos do sono o físico e o 
mental - deveriam ser analisados em conjunto. "O sono é complexo", diz ele. "Por que não 
considerar a possibilidade de que há também alguma disfunção física?" 
 
Se não conseguimos dormir, talvez seja por termos nos esquecido como dormir. Nos tempos 
pré-modernos, as pessoas tinham um regime de sono diferente, recolhendo-se ao leito logo 
após escurecer e despertando com os primeiros raios de sol. Nos meses de inverno, com mais 
tempo para descansar, nossos antepassados talvez tenham fragmentado os períodos de sono. 
Em muitos países em desenvolvimento, com frequência, ainda se dorme dessa maneira. As 
pessoas costumam dormir todas juntas e se levantam às vezes durante a noite. Algumas 
dormem ao ar livre, onde os efeitos da luz do sol influem mais em nosso ritmo circadiano. Em 



2002, Carol Worthman e Melissa Melby, da Univesidade Emory, publicaram um estudo sobre o 
modo como as pessoas dormem em culturas diferentes. Elas constataram que, entre povos 
coletores, como os !Kung e os Efe, "os limites entre o sono e a vigília são tênues". Não há 
horário definido para dormir, e ninguém diz ao outro que é hora de ir para a cama. Quem está 
dormindo desperta assim que uma conversa, ou uma música, irrompe em seu repouso. Aí 
pode participar do que está acontecendo e, em seguida, voltar a dormir. 
 
Nos países desenvolvidos, contudo, ninguém mais dorme dessa maneira, pelo menos não de 
propósito. Vamos para a cama quando se aproxima um determinado horário, adormecemos 
sozinhos ou com nossos parceiros em colchões macios e entre lençóis e cobertas. E dormimos 
em média cerca de uma hora e meia a menos por noite do que se fazia há um século. Parte de 
nossa epidemia de insônia ou falta de sono provavelmente se deve apenas  
à recusa em prestar atenção a nossa biologia. Os ritmos naturais de sono dos adolescentes 
seriam mais compatíveis com um despertar no fim da manhã - mas eles acordam cedo, pois as 
aulas começam às 7 horas. Quem trabalha em turnos noturnos e dorme de manhã está indo 
no sentido contrário aos ritmos imemoriais de seu organismo, adaptados à necessidade de 
permanecer desperto, para caçar ou coletar alimentos, no período em que o céu está mais 
iluminado. 
 
Há um risco em nos opormos a esses ritmos biológicos. Em fevereiro de 2009, um avião de 
passageiros que fazia a rota entre Newark e Buffalo caiu, matando todas as 49 pessoas a 
bordo e outra no solo. O copiloto, e talvez também o piloto, havia dormido apenas por 
períodos esporádicos nas 24 horas que antecederam o acidente, levando a Comissão Nacional 
de Segurança nos Transportes americana a concluir que o desempenho de ambos 
"provavelmente estava prejudicado em função da fadiga". Esse é o tipo de notícia que enfurece 
Charles Czeisler, da Universidade Harvard. Ele observa que, quando um indivíduo passa 24 
horas sem dormir ou quando dorme apenas cinco horas por noite durante uma semana, isso é 
o equivalente a ele ter no sangue um teor de 0,1% de álcool.  
 
A partir de 2004, Czeisler publicou em revistas médicas uma série de relatórios baseados em 
um estudo realizado por seu grupo com 2,7 mil estudantes no primeiro ano de residência 
médica. Esses jovens trabalhavam em turnos de até 30 horas duas vezes por semana. A 
pesquisa de Czeisler revelou o extraordinário risco para a saúde pública ocasionado por tal 
privação de sono. "Sabemos que um em cada cinco residentes do primeiro ano admitiu ter 
cometido erros causados pela fadiga que resultaram em danos aos pacientes", contou-me 
Czeisler na primavera de 2009. "E um em cada 20 reconhece ter cometido um erro associado à 
fadiga que resultou na morte do paciente." Quando divulgou essa informação, Czeisler 
esperava que os hospitais se mostrassem gratos. Em vez disso, muitos reagiram de forma 
defensiva. Hoje ele perdeu a esperança de que algo seja feito até que os empresários 
americanos se deem conta da gravidade do problema da insônia e da sonolência. 
 
E o que dizer da sesta? O horário da sesta tradicional, logo após o almoço, corresponde a uma 
queda natural em nosso ritmo circadiano, e estudos já comprovaram que as pessoas que 
cochilam à tarde são em geral mais produtivas e talvez até mesmo corram risco menor de 
enfermidades cardíacas. Foram os espanhóis que tornaram famosa essa prática. Infelizmente, 
contudo, eles já não moram tão próximos do trabalho que possam voltar para casa e fazer  
a siesta. Em vez disso, alguns aproveitam a pausa no trabalho para estender o almoço com 
amigos e colegas. Como passam duas horas fora, os trabalhadores espanhóis apenas dão 
conta de terminar o trabalho às 7 ou 8 da noite. Todavia, mesmo aí, nem sempre voltam para 
casa, preferindo sair para tomar um drinque ou jantar. Os programas de TV no horário nobre 
terminam apenas à meia-noite. 
 
Nos últimos tempos, os espanhóis estão começando a levar a sério o problema da privação do 
sono. Hoje, quando ocorre um acidente de trânsito grave, os policiais indagam quanto tempo 
os envolvidos dormiram na noite anterior; e há pouco o governo reduziu os horários de 
trabalho de modo que os trabalhadores tenham a possibilidade de voltar mais cedo para casa. 
 
Os motivos da luta das autoridades espanholas contra a sonolência não foram as taxas de 
acidentes no país historicamente entre as mais altas na Europa Ocidental, mas a baixa 



produtividade dos trabalhadores. Os espanhóis passam mais tempo no trabalho e têm uma 
produtividade menor que a de seus vizinhos europeus. "Uma coisa é bater o ponto, outra é 
pensar no que se tem de fazer", alertou Ignacio Buqueras y Bach, empresário de 68 anos que 
vem liderando esforços para que os espanhóis durmam mais cedo, em artigo publicado há 
pouco em um jornal de Madri. "De vez em quando precisamos fechar os olhos", disse-me 
Buqueras. "Não somos máquinas." 
 
Em 2006, uma comissão criada por Buqueras para mudar essa situação passou a ser 
respaldada pelo governo espanhol. Dois anos depois, tive a oportunidade de participar de uma 
das reuniões da comissão no anexo da Câmara dos Deputados espanhola. Um variado grupo 
de importantes personalidades da Espanha falou de acidentes provocados por trabalhadores 
exaustos, de espanholas sobrecarregadas por dupla jornada de trabalho, e de crianças 
pequenas privadas das dez ou 12 horas de sono que deveriam desfrutar. Os membros da 
comissão foram incentivados a entrar em contato com as redes de televisão para ver se 
estariam dispostas a antecipar o horário de seus principais programas. 
 
Buqueras empenhava-se em manter o ritmo da reunião. No entanto, as luzes no local eram 
atenuadas, e a temperatura, cálida. Na plateia, as cabeças de alguns dos assistentes 
ameaçavam tombar, sendo logo endireitadas num esforço de resistência. Em seguida, seus 
olhos ficavam cerrados, a programação do evento caía de seus colos enquanto começavam ali 
mesmo a saldar o imenso débito de sono em seu país. 
 

 
 
Em Festus, no Missouri, Blaine Eggemeyer, de 15 anos, dorme até mais tarde em uma manhã 
de sábado, após jogar futebol na noite anterior. "Ele precisa dormir suas dez horas", comenta 
Cindi, sua mãe. 



 
 
O que separa o sono da vigília? O pesquisador Simone Sarasso mostra um dispositivo 
que investiga a questão por meio da indução de ondas cerebrais lentas em pacientes 
adormecidos. A técnica, denominada "estimulação magnética transcraniana", 
também pode ajudar na recuperação do sono profundo dos pacientes. 
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A supervisora de recreação Karena Larrequi (no canto esquerdo) conduz pacientes em alguns 
exercícios matutinos depois de uma noite no Hebrew Home, em Riverdale, Nova York. Como as 
pessoas que sofrem de demência e doença de Alzheimer sofrem com a noção embaralhada de 
tempo e com frequência acordam às duas ou três da manhã, o lar oferece atividades durante 
toda a noite para pacientes não-residentes, das 19h às 7h. Quem cuida dessas pessoas em 
casa tem algumas horas de folga e a necessidade de internação em uma casa de repouso é 
adiada. "O relógio deles é invertido", diz a diretora do programa, Deborah Messina, a respeito 
desses pacientes. "Então nós funcionamos como um programa diurno, só que em um horário 
diferente." 
Foto de Maggie Steber 
 
 



 
 
Dirigir com sono causa pelo menos cem mil acidentes todos os anos. Um simulador na 
Universidade Estadual de Washington ajuda os cientistas a estudar o efeito da falta de sono 
sobre o ato de dirigir e a atenção. "É uma questão de lapsos repentinos", diz Bryan Vila, um 
dos principais investigadores do Centro de Pesquisa de Sono e Desempenho da universidade. 
"O seu cérebro desliga inesperadamente quando você fica cansado em excesso. Se o seu lapso 
de atenção coincidir com uma vaca atravessando a estrada, você terá um problema." 
Foto de Maggie Steber 
 



 
 
O desenvolvimento intrauterino do cérebro dos carneiros apresenta semelhanças com o do 
cérebro humano, permitindo que Matthias Schwab use os animais para estudar o sono pré-
natal. Ele fixa eletrodos no cérebro do feto de carneiro e o recoloca no útero da ovelha para 
ser monitorado. 
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As irmãs (no sentido horário a partir do topo) Alexis Johnson (de 5 anos), Frederika Wright 
(8), Amelia Johnson (3) e Connie Johnson (4) cochilam juntas em sua casa em Miami, na 
Flórida. 
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Para pesquisar o impacto da falta de sono sobre oficiais de polícia, o Centro de Pesquisa de 
Sono e Desempenho da Universidade Estadual de Washington mede a qualidade e a velocidade 
de reação a representações em vídeo de atos criminosos. Mais de 90% dos policiais relatam 
fatiga rotineira; 85% relatam dirigir com sono, o que os coloca sob risco de acidente - coisa 
que tira mais vidas de policiais do que ataques criminosos. "Precisamos de diretrizes que 
restrinjam o número de horas que um policial trabalha, como existem para pilotos e 
operadores de trem", diz Bryan Vila, diretor do estudo. 
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Na retina, há células que, em função da luz, ajustam o relógio circadiano do cérebro. Estudos 
no hospital Brigham and Women's, em Boston, sugerem que a luz azul reajusta esse relógio 
com eficiência uma boa notícia para trabalhadores noturnos. 
 
Foto de Maggie Steber 
 



 
 
Todos os dias, Virgilia Calzadilla, de 89 anos, cochila por meia hora depois do almoço na casa 
de repouso em que vive, em Hollywood, na Flórida. 
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A fadiga domina Brian Eckersley, que trabalha das 16h30 às 3h10 para a polícia de Spokane, 
no estado de Washington. Quem fica acordado por 24 horas apresenta a mesma piora de 
desempenho de alguém que ingeriu três doses de uísque em uma hora. 
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O estudante David Poser está preparado para participar de um estudo sobre sono no Centro de 
Sono e Consciência na Universidade de Wisconsin em Madison. Poser jogou videogame durante 
várias horas antes de ir para a cama. Durante o sono, a rede de eletroencefalograma monitora 
a atividade em regiões específicas do cérebro anteriormente ativadas pelos jogos. 
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Enquanto os pesquisados tiram uma soneca, os pesquisadores monitoram e analisam sua 
atividade cerebral durante o sono no laboratório do sono do hospital Brigham and Women's, 
em Boston. Charles Czeisler, professor na Faculdade de Medicina de Harvard (ao telefone, no 
fundo), dirige estudos sobre o uso de luz artificial para ajustar o relógio biológico com mais 
eficiência na parte do cérebro que controla o sono e o despertar. Essa pesquisa, ele diz, abre a 
porta para "como podemos alinhar na prática nosso tempo interno às exigências da sociedade 
que funciona 24 horas por dia." 
 
Foto de Foto de pesquisadores monitorando o sono dos pesquisados, analisando sua 
atividade cerebral enquanto dormem. 
 



 
 
A história genética das irmãs Carolyn Schear (à direita na foto) e Cheryl Dinges indica que 
correm o risco de sofrer de insônia familiar fatal (IFF). Carolyn não é portadora do gene 
responsável pela doença. Cheryl recusou-se a fazer o exame. 
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A pesquisa indica que o sono fetal é profundo, e não o sono REM, como se imaginava. 
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Fonte: National Geographic Brasil, maio 2010. Disponível em: 
<http://viajeaqui.abril.com.br>. Acesso em: 14 maio 2010. 


