
30% DOS JOVENS DORMEM
MENOS QUE O RECOMENDADO

● Além da quantidade, a qualidade do
sono é fundamental para a saúde.
Crianças que acordam várias vezes à
noite não conseguem ter estágios de
sono estáveis para liberar o hormônio
do crescimento nos níveis adequados.
“É durante o sono REM que sonhamos
e gravamos o que aprendemos duran-
te o dia. Quando esse estágio é inter-
rompido sucessivamente, a capacida-
de de memorização é prejudicada”,
explica Shigueo Yonekura, do Instituto
de Medicina e Sono, de Campinas.

A insônia na infância geralmente é
comportamental e pode ser combatida
com uma boa higiene do sono (mais

informações nesta página). Mas algu-
mas crianças possuem distúrbios
que necessitam de tratamento.

No caso da apneia, o sono é inter-
rompido pelo ronco e pelas pausas
respiratórias. O quadro pode ser ame-
nizado com cirurgia e aparelhos
orais. Os portadores da síndrome das
pernas inquietas são acordados por
contrações bruscas e involuntárias
das pernas. Medicamentos, massa-
gens e exercícios podem ajudar. Já
as parassonias – situações em que a
crianças se comporta como se esti-
vesse acordada e não lembra de nada
no dia seguinte, como sonambulismo
e terror noturno – costumam desapa-
recer sozinhas.

“Os pais devem ter em mente que
o sono é tão importante quanto a
alimentação para o desenvolvimen-
to da criança”, diz Yonekura.

As avós tinham razão quando diziam
que criança tem de ir para a cama ce-
do – mesmo aquelas que podem dor-
mir até tarde na manhã seguinte. Isso
porque a melatonina, hormônio que
regula o sono, começa a ser produzi-
da com o entardecer e atinge seu pico
por volta da meia-noite. Durante es-
se período em que a curva de libera-
ção é ascendente, o sono vem mais
fácil e com mais qualidade.

“Se dormir após a meia-noite se
torna um hábito desde criança, o cus-
to na adolescência pode ser imenso”,
diz a neuropediatra Márcia Pradella.
Segundo ela, apenas 3% das pessoas
possuem um distúrbio real no reló-
gio biológico que as impede de dor-

mir cedo mesmo quando necessário.
“O resto é mau hábito.”

Acostumada desde os 2 anos a espe-
rar o pai chegar do trabalho para ir dor-
mir – às 3 horas da manhã – Thaísa Mis-
chiatti, de 19 anos, sofreu durante o ensi-
no médio, quando foi obrigada a estu-
dar de manhã. Mesmo agora, que não

está estudando, ainda sente os reflexos.
“Está muito ruim porque não consigo
dormir antes das 5 horas. Depois vou
até 12h30, mas acordo com sono.”

Como todo mau hábito, a insônia
comportamental pode ser revertida.
Quanto mais tarde, mais difícil. “Se o
problema chega à idade adulta, geral-

mente, só com medicamentos se conse-
gue regular o sono”, afirma Márcia.

Guerra. Algumas pessoas conseguem
se adaptar e trocam, de fato, o dia pela
noite sem qualquer repercussão. Ou-
tras passam a vida lutando contra seus
hormônios. Vão dormir às 6 horas, quan-

do o cortisol lhes diz que é hora de
trabalhar, e à meia-noite estão em ati-
vidade máxima, quando a melatoni-
na lhes diz que é hora de repousar.

“Ao longo dos anos, esse descom-
passo pode resultar em hipertensão e
distúrbios metabólicos, como diabe-
tes e obesidade”, diz Márcia. /K.T.

HIGIENE DO SONO

QUÍMICA DO SONO ENSINA QUE É BOM ADORMECER CEDO

“D e ontem para
hoje, não dor-
mi”, conta o
estudante Fi-
lipe de Abreu,
de 16 anos. As-

sim como mais da metade dos adoles-
centes brasileiros, Filipe dorme me-
nos de oito horas por noite. “Normal-
mente fico no computador só até
meia-noite, mas quando tenho traba-
lho de escola para entregar, vou até
mais tarde”, conta. Na manhã seguin-
te, o despertador toca implacavel-
mente às 6 horas. O jeito é levantar.

A situação não é muito melhor en-
tre as crianças de 4 a 12 anos. Segun-
do dados do Projeto Atenção Brasil,
cerca de 30% dormem menos que o
recomendado para a idade. A pesqui-
sa, realizada pelo Instituto Glia, ou-
viu pais de quase 6 mil jovens entre 4
e 19 anos em 17 Estados.

As causas da falta de sono não fo-
ram investigadas, mas especialistas
ouvidos pelo Estado são unânimes
em apontar o mau hábito como culpa-
do. “Não tenho dúvida de que isso é
reflexo da permissividade dos pais
em relação aos hábitos de sono e ao
acesso às mídia eletrônicas”, afirma
o neurologista infantil Marco Anto-
nio Arruda, diretor do Instituto Glia.

O estudo também apontou que os
jovens que dormem mais de oito ho-
ras por noite têm o dobro de chance
de ter bom desempenho escolar e
bons índices de saúde mental. Arru-
da explica que o conceito de saúde
mental adotado vai além de não ter
uma doença. “É um estado de bem-es-
tar, no qual a pessoa está apta a supe-
rar as dificuldades da vida, estudar e
trabalhar de forma produtiva.”

Pesquisas epidemiológicas em to-
do o mundo mostram que as crianças
estão dormindo menos do que deve-
riam. O problema piora na adolescên-
cia, quando ocorre um atraso natural
no relógio biológico. O impacto das
alterações hormonais na rotina de so-
no vai depender do estilo de vida de
cada família, diz a neuropediatra Már-
cia Pradella, do Instituto do Sono da
Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp). “Para uma criança que ia
dormir às 21 horas, é aceitável que pas-
se a dormir às 22 ou 23 horas. Mas se
ela estava acostumada a dormir tarde
e passa a dormir mais tarde, acordar
para ir à escola vira um problema.”

Consequências. A dona de casa
Edilma de Abreu, mãe de Filipe, con-
ta que desde de bebê ele “gosta de
dormir tarde”.“Sempre falo para ele
que isso não é bom para a saúde, mas
ele não me ouve”, diz.

Dona Edilma está certa. A falta de so-
no diminui a imunidade, prejudica a me-
mória, a capacidade de concentração e
pode até deixar as crianças agitadas, le-
vando a um quadro que pode ser confun-
dido com Transtorno de Déficit de Aten-
ção com Hiperatividade (TDAH). Quan-
do a privação se torna crônica, podem
ocorrer alterações no metabolismo e
atraso no crescimento.

É durante a adolescência que o corpo
passa pelo maior estirão de crescimen-
to. Essa é, portanto, a fase em que o hor-
mônio do crescimento – liberado duran-

te o sono – se faz mais necessário. “An-
tes se pensava que dormir oito horas
por noite seria suficiente, mas pesqui-
sas recentes mostraram que o tempo
ideal para um adolescente é, em média,
nove horas e meia”, conta Márcia.

O desejo próprio da idade de protelar
o sono é alimentado pelo acesso irrestri-
to à mídias eletrônicas. Estudo publica-
do na revista Sleep mostrou que jovens
com TV ou computador no quarto vão
dormir significativamente mais tarde e
apresentam maior índice de fadiga.

“A privação de sono entre os estudan-

tes está se tornando um problema tão
sério que algumas escolas americanas,
que funcionam em período integral, es-
tudam adotar a sesta após o almoço”,
conta a especialista em Medicina do So-
no Magda Nunes, da PUC do Rio Gran-
de do Sul.

A estratégia pode ser útil. Tirar uma
soneca à tarde – curta, para não atrapa-
lhar o sono noturno – ajuda a tirar o atra-
so. Esticar na cama nos fins de semana,
também. Mas quanto mais tarde o ado-
lescente vai dormir durante a semana,
mais difícil repor o déficit. Além disso, a

maioria dos jovens hoje têm a rotina
tão atribulada que raramente podem
se dar ao luxo de tirar um cochilo.
Murilo Lopes, de 18 anos, acorda às
5h30 para ir ao cursinho, passa as tar-
des estudando e, nos dias em que tem
aula de inglês à noite, chega em casa
às 23 horas: “E no sábado de manhã
tenho simulado no cursinho.”

Como a queda nas horas de sono
costuma ser acompanhada pela que-
da no rendimento intelectual, tanta
correria pode acabar não compensan-
do, alertam os especialistas.

● Ritual
Estabeleça um ritual e o respeite. Pode
ser jantar, dar um banho relaxante e
ler um livro juntos. A ideia não é fazer a
criança dormir, mas criar uma oportuni-
dade para isso acontecer.

● Tranquilidade
Evite atividades estimulantes perto da
hora de dormir, bem como bebidas que
contenham cafeína nas seis horas an-
tes de ir para a cama.

● Rotina
Assim como a criança deve ter hora
de comer, deve ter hora para dormir
e para acordar. Isso pode variar de
acordo com as necessidades de ca-
da faixa etária.

● Gasto de energia
Garanta que a criança pratique
atividades físicas que lhe permitam
gastar energia durante o dia. Ficar
na frente da TV não ajuda.

Déficit de sono
Reportagem Especial✽ 90%

das crianças precisam de rotina bem
estabelecida para aprender a dormir

Alguns distúrbios
necessitam de
tratamento

Noite adentro. Filipe de Abreu, de 16 anos, fica no computador até tarde; estudo mostra que jovens com TV ou computador no quarto dormem menos

Especialistas põem a culpa na permissividade dos pais e no acesso fácil às mídias eletrônicas
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Melatonina, hormônio que
regula o sono, começa a ser
produzida no fim da tarde e
atinge pico à meia-noite; o
ideal é dormir antes disso

Serão. Ao lado da mãe Márcia, Thaísa espera o pai chegar do trabalho
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