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PRETO/BRANCO

Ondas alfa

“O sonho”,
Salvador Dali (1937)

Ondas
delta

Detalhe do quadro “Sonho causado
pelo voo de uma abelha ao redor de
uma romã um segundo antes de
acordar”, Salvador Dali (1944)

Relaxamento pré-sono

INFÂNCIA
Crianças precisam de mais horas de sono,
porque o sistema nervoso central ainda
não está amadurecido: o bebê dorme até
20 horas; a criança de 2 anos, 14; a de 5
anos, 12. O terror noturno, a enurese, o
sonambulismo e o bruxismo são comuns,
mas tendem a se resolver por si

ADOLESCÊNCIA
Dez horas de sono são necessárias, mas
as atividades sociais costumam ser mais
valorosas. Se há privação de sono, o
rendimento cai

VIDA ADULTA
Hoje, sete horas de sono de qualidade são
suficientes. A insônia é comum, devido ao
estresse. O ronco também, e, se não for
tratado, pode gerar apneia

TERCEIRA IDADE
Tem menos sono REM, e sono mais
fragmentado. É normal uma pessoa de 70
anos tirar cochilos ao longo do dia. Um
problema comum é a síndrome das
pernas inquietas, tratada com remédios

Conheça os
estágios do sono

A atividade cerebral
diminui e fica mais lenta.

A sensação é de
entorpecimento

Sono não REM Sono REM Nova fase
não REM

Estágio 1 Estágio 3
A atividade cerebral é muito lenta, mas
profunda (ondas mais espaçadas mas com
picos mais altos). É a fase onde acontecem os
casos de sonambulismo. A ordem e a duração
dos estágios da fase não REM podem variar

Como sugere o nome, neste estágio
os olhos se movem rapidamente
por baixo das pálpebras.
A respiração fica mais acelerada e
a atividade cerebral aumenta. Ao
mesmo tempo, a musculatura
relaxa. É a fase dos sonhos

Início do adormecer, é um
estágio de sono
relativamente leve. As ondas
cerebrais são muito lentas

Estágio 2
A temperatura do corpo e os
batimentos cardíacos diminuem.
O cérebro produz ondas com
picos rápidos de intensidade mais
alta. Aqui acontece a transição
entre o sono relativamente leve e
o muito profundo

• O sono ajuda o organismo a se
recuperar do gasto de energia,
regula o sistema nervoso central e
consolida a memória. Ele tem dois
estados: o mais lento, ou sono não
REM (da sigla para Movimento
Rápido dos Olhos, em inglês), e o
com atividade cerebral mais rápida,
ou REM. Num adulto saudável, o
sono não REM e o sono REM
alternam-se ciclicamente. Cada um
dura de 70 a 110 minutos por ciclo,
e se repete de duas a três vezes por
noite. Normalmente, o sono não
REM concentra-se na primeira parte
da noite, enquanto o REM
predomina na segunda

Veja como ele muda em
cada etapa da sua vida

A conta certa dos sonhos
Conceito do que é certo sobre o sono muda e transforma tratamento de distúrbios
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Lilian Fernandes
lilian@oglobo.com.br

I luminação artificial generalizada,
tecnologia conectando 24 horas o
mundo globalizado, e pressa,
porque há sempre muito a ser fei-

to. O ritmo frenético da vida contem-
porânea leva o ser humano a reduzir
seu tempo de sono. Um adulto saudá-
vel, dorme hoje, em média, sete horas
por dia; há 50 anos, eram nove. Os es-
pecialistas divergem em torno do
tempo de descanso ideal, mas alguns
dados são eloquentes: a insônia é um
mal que aflige ou afligirá em algum
momento um terço da população
mundial — sendo as mulheres cinco
vezes mais afetadas que os homens.
No Brasil, pelo menos 40% das pes-
soas têm alguma queixa relativa ao
sono, segundo a Associação Brasilei-
ra do Sono (ABS). Recentemente, um
estudo do Instituto do Sono revelou
que, nas pessoas longevas, há um de-
terminado estágio do sono, o profun-
do, que tem pouca variação ao longo
da vida — indicando que descansar é
essencial para a saúde humana.

— As fotos de satélite mostram

que a Terra está totalmente clara.
Tudo parece funcionar 24 horas, e
nós dormimos cada vez menos. A luz
elétrica mudou nosso estímulo para
dormir, até porque o hormônio pro-
motor do sono é inibido por ela —
diz Andréa Bacelar, vice-presidente
da ABS, referindo-se à melatonina,
um potente antioxidante. — Mas não
dá para abrir mão de uma boa noite
de sono: melhora o humor e o ren-
dimento e previne doenças. Às ve-
zes, a pessoa vai a mil especialistas e
não sabe que, se dormir bem, resol-
ve seu problema. Uma criança que
parece ter transtorno do déficit de
atenção pode só estar precisando
descansar mais. E há pessoas com
pressão alta que, se tratarem a ap-
neia, podem parar o remédio.

Segundo Luciano Ribeiro, neurolo-
gista do Instituto do Sono, de São Pau-
lo, estudos americanos mostram que
quem dorme de mais ou de menos re-
duz seu tempo de vida. O problema é
determinar quanto é muito e quanto é
pouco. Ele diz que o padrão muda de
indivíduo para indivíduo, e questiona
a “obrigação” de se dormir à noite.

Um de seus argumentos é a muito

pesquisada interferência do gene
PER3, que regula o sistema circadia-
no, na quantidade de sono necessá-
ria: ele pode explicar a existência de
5% de pessoas vespertinas e 5% de
pessoas matutinas encontradas em
qualquer população. Para Ribeiro,
quem é saudável e está satisfeito com
seu padrão não deve se preocupar.

— Tenho pacientes que vêm aqui
achando que há algo errado com eles,
porque estão certos de que precisam
dormir mais à noite. Mas, se seu pa-
drão é diferente, o organismo se adap-
ta e você vai produzir melatonina em
outro horário — afirma Ribeiro. — Ca-
da um tem que dormir a quantidade
adequada para si, e o mais importante
é a qualidade: se a pessoa dorme oito
horas, mas tem apneia, vai se sentir
mal, porque não está passando pela fa-
se mais profunda do sono.

O gerente de suprimentos Rafael
Thomé, de 30 anos, só precisa de qua-
tro horas de sono. Ele é o que se cha-
ma de dormidor curto: costuma des-
cansar das 3h às 7h. No resto do dia,
trabalha, pratica esportes e se diver-
te. Mas, preocupada com possíveis
prejuízos à sua saúde, a mãe pediu-

lhe que procurasse um especialista:
— Descanso pouco e acordo muito

bem disposto. Então, quando fui ao
médico, ele disse que eu não precisa-
va me preocupar — conta.

Homens têm apneia;
mulheres, insônia
● O caso da analista de RH Danielle
Senna, de 27 anos, é o oposto: dor-
midora longa, ela precisa de cerca
de dez horas de sono.

— Se dormir menos, fico com o ra-
ciocínio lento e tenho dor de cabeça
— diz Danielle, que também consultou
um especialista para confirmar que
não havia nada de errado com ela.

Para Andréa Bacelar, o sono notur-
no é melhor que o diurno. Mas ela con-
corda que, se o atraso ou avanço de
fase (dormir mais tarde ou mais cedo)
não incomoda, não há problema. A si-
tuação se complica se a pessoa é obri-
gada a mudar seu horário em função
de um novo emprego, por exemplo:

— Aí há privação de sono crônica.
Dormir menos do que o necessário,

ou dormir mal causa de irritabilidade à
fadiga crônica; de hipertensão a pro-
blemas cardiovasculares; de altera-
ções no sistema imunológico a diabe-
tes e obesidade, já que ocorrem alte-
rações importantes no metabolismo.

A lista varia de acordo com a ida-
de. Homens na faixa dos 40 anos so-
frem mais com ronco e apneia. Para
as mulheres, o pior é a insônia.

— Nas mulheres, questões genéti-
cas e sociais se misturam: alterações
de humor e as muitas tarefas podem
gerar transtorno de ansiedade, de-
pressão e a insônia, que está ligada a
estes distúrbios — diz Andréa.

Se tratados, os problemas relativos
ao sono tendem a desaparecer ou ser
minimizados. Mas, diz a ABS, no Bra-
sil, só 15% das pessoas que sofrem
deste mal procuram um médico.

A primeira providência para dor-
mir bem é levar uma vida saudável e
regrada, dizem os especialistas. Se
tudo falhar, recorra-se à medicina.

— Deve-se tentar primeiro a tera-
pia comportamental cognitiva, que
promove o reaprendizado do sono
— explica Luciano Ribeiro. — Se isso
não resolve, usam-se remédios. ■

Mais fôlego para lutar artes marciais
Médico desenvolve testes para melhorar desempenho cardiorrespiratório

Simone Marinho

UM LUTADOR, com o analisador de gases, desfere golpe de taekwondo

Lauro Neto
lauro.neto@oglobo.com.br

● Vitor Belfort e Wanderlei Silva
vão ter quer respirar fundo para
treinar os candidatos ao cintu-
rão do The Ultimate Fighter, rea-
lity show de MMA (mix of mar-
tial arts), que começa hoje na
TV Globo. Mas se você não é do
tipo que fica só na torcida e gos-
ta de praticar lutas, sabe que é
preciso muito fôlego para enca-
rar um octógono, tatame ou rin-
gue. Pensando nisso, o médico
Antonio Claudio Nóbrega está
desenvolvendo uma pesquisa
para melhorar o desempenho

cardiorrespiratório dos prati-
cantes de artes marciais.

Especialista em medicina do
esporte, o professor da Univer-
sidade Federal Fluminense
(UFF) está aplicando testes es-
pecíficos em 30 lutadores de
taekwondo, judô e boxe de 18 a
35 anos para chegar a padrões
de treinamento que permitam
melhorar a resistência e a potên-
cia não apenas de atletas profis-
sionais, mas também de prati-
cantes por hobby.

— Os testes vão permitir criar
um protocolo para que os trei-
nadores saibam se é preciso
priorizar a capacidade de sus-

tentar o exercício por mais tem-
po ou de forma mais intensa —
explica Nóbrega.

No estudo, desenvolvido pelo
Laboratório de Ciências do Exer-
cício em conjunto com o Depar-
tamento de Educação Física da
UFF, os lutadores passam por si-
mulações de combate, desferin-
do golpes em sacos, enquanto
são monitorados por um analisa-
dor de gases. A máscara, ligada a
um computador por telemetria,
mede em tempo real o consumo
de oxigênio e o volume de gás
carbônico expirado.

— Os resultados que já colhe-
mos mostram que o desempe-

nho cardiorrespiratório é me-
lhor do que num teste de esteira
— compara Nóbrega. — O prin-
cípio é o mesmo, mas o consu-
mo de oxigênio é maior durante
a luta. A grande diferença está
na especificidade das muscula-
turas utilizadas.

Para criar padrões mais fide-
dignos, as modalidades de luta
estão sendo avaliadas separa-
damente, como acontece nos
treinos de MMA. Em um dos
testes, o lutador desfere um
golpe cada vez que ouve um si-
nal sonoro, que vai sendo emi-
tido de forma mais rápida até a
exaustão do atleta. ■

Os dez mandamentos para uma boa noite
● 1.Tenha horários horários regula-
res para dormir e despertar e só vá
para a cama na hora dormir.

● 2. Esteja atento à qualidade do seu
sono. Quem ronca ou tem apneia pre-
cisará de mais horas de descanso.

● 3. Evite álcool, café, chás conhe-
cidos pela ação estimulante e refri-
gerante perto da hora de se deitar.

● 4. Só tome remédios para dormir
com orientação médica. Alguns, co-
mo os benzodiazepínicos, podem
viciar. Já há hipnóticos e antide-
pressivos sedativos mais seguros.

● 5. Crie o ambiente ideal: limpo,
escuro, silencioso e confortável.

● 6. Não se deite de dia mesmo que
tenha dormido pouco na noite ante-

rior. Contra uma noite mal dormida,
são necessárias outras três de sono
reparador para recuperar as forças.

● 7. Seja física e mentalmente ativo.

● 8. Se for acordar mais tarde no fim
de semana, levante-se no máximo
uma ou duas horas após o habitual,
ou a sonolência será maior quando
precisar retomar seu horário. Estudos

mostram que a segunda-feira é o dia
em que mais ocorrem acidentes do-
mésticos, de trânsito e de trabalho.

● 9. Faça atividades relaxantes antes
de ir dormir e evite computador e TV:
a luz inibe o hormônio do sono. E não
leve problemas para a cama.

● 10. Jante moderadamente e bem
antes da hora de se deitar.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 25 mar. 2012, Primeiro Caderno p. 49.




