
 

 

Tópicos a reter: 
Dormir demais pode ser tão negativo como ter um défice crónico de sono. 
Dormir entre as 22h e as 6h descansa mais do que dormir da 1h às 9h. 
Uma sesta de 20 minutos a meio do dia pode compensar horas de noite. 
Controlar a temperatura e a luz ajuda a rentabilizar as horas de sono. 

Segredos do Sono Dormir é a Actividade que nos ocupa mais tempo de todas as que fazemos e é a que nos dá 
energia para todas as outras. A intenção deste trabalho é criar valor para o leitor, oferecendo 
conselhos práticos sobre como dormir menos, mais facilmente e com maior rendimento. 

Links Recomendados: 
health.howstuffworks.com 
www.aasmnet.org/Links.aspx 
www.insomnia-connection.com 
altmedicine.about.com 
www.journalsleep.org 

Wiki Keywords: 
Sleep - Base para pesquisas 
Polyphasic Sleep - Dormir fraccionadamente 
Power Nap - Como maximixar a sesta 
Circadian rhythm - Relógio Biológico 
Phase response curve - Ajustar horário 

Conselho do Autor: 
Colocar o despertador 
para 10 minutos antes e 
aproveitar para descan-
sar mais um pouco! 

Google It: 
How to fall asleep 
How to sleep more in less time 
How to have less sleep and more time 
Natural  sleep aids –herbal 
Power Nap (ou Power Napping) 

Os 10 Mandamentos 
01. Tomar um banho quente antes de deitar - O calor relaxa os músculos e a queda da temperatura após ajuda. Não adormecer no banho! 
02. Ver mais luz durante o dia - O nosso relógio biológico necessita de luz de dia para sentir o contraste quando escurecer. 
03. Deitar e levantar às mesmas horas - O corpo precisa de um hábito. Com ele, o próprio corpo ajuda-nos a cumprir os nossos horários! 
04. Desenvolver um ritual nocturno - O corpo precisa de um hábito. Criar uma rotina cria uma espécie de Reacção de Pavlov favorável. 
05. Não deitar sem estar cansado e sobretudo Não se deitar a pensar que se dorme mal - Dormir bem é também uma atitude mental! 
06. Escrever preocupações antes de deitar - Ajuda a relaxar e a preparar o dia seguinte, permitindo uma noite mais descansada. 
07. Manter um Diário do Sono - Jantar, bebidas posteriores, sestas, horário, interrupções, qualidade (1-10). Até se ver os padrões surgirem! 
08. Fazer mais exercício durante o dia - Depois de um exercício, o corpo precisa de alimentação e descanso, facilitando o sono. 
09. Relaxar todos os músculos antes de deitar - Depois da tensão, relaxar cada grupo muscular à vez, começando pelo topo até aos pés. 
10. Fazer uma sesta de 20 minutos - Segundo estudos, aumenta a produtividade e a imaginação. Napoleão, Da Vinci e Einstein faziam-na. 
       Implica controlar a luz (inibe a melatonina), a temperatura (não apanhar sol, mas cobrir-se) e o tempo (+ de 30 min. é contraproducente) 
Compare-se com a página: Insomnia Connection 

“Eu tenho a certeza que o Ricardo sabe a matéria, mas eu se fosse a si revia a minha política de sono” Professor da FEP (2001) 

Provérbio Irlandês: 
A good laugh and a long 
sleep are the best cures 
in the doctor's book.  

Calorias queimadas: 
Dormir                  1,5/min 
Ver televisão          1/min 
Compras             4,5/min 
Aeróbica              12/min 

Campeões do Mundo: 
75% das pessoas em 
Portugal está acordada à 
meia-noite, o valor mais 
elevado a nível mundial. 

10 Remédios Naturais: 
01. Valeriana - Planta usada desde a Grécia Clássica para Insónia, devendo ser tomada cerca de 1 hora antes. Não provoca vício, mas não 

deve ser tomada com sedativos ou anti-histamínicos, álcool, por pessoas hepáticas ou antes de conduzir (duh). 
02. Melatonina - Planta usada para regular o Relógio Biológico,  tomada 30 minutos antes. Não deve ser usada por pessoas com depressão, 

esquizofrenia, doenças auto-imunes e outras doenças graves. Nem por mulheres grávidas ou lactantes. Não fazer uso prolongado. 
03. Técnicas de Relaxamento - Visualização, Meditação, Yoga e Relaxamento Muscular Progressivo podem ajudar a adormecer 
04. Dieta - Substituir Cafeína e Doces por alimentos rico em Triptofano (milho, banana, manga, leite, iogurte, queijo, carne vermelha, ovos e 

peixe) e Magnésio (sedativo natural, também cura a ansiedade e a irritabilidade, encontrando-se em leguminosas, grãos e amêndoas) 
05. Aromaterapia - Lavanda Inglesa ajuda a adormecer. É um sedativo natural, não ingestivo, rápido e sem qualquer contra-indicação. Basta 

colocar um saquinho por baixo da almofada ou uma essência na mesinha de cabeceira, ou diversas no banho. Maior efeito nas mulheres. 
06. Luz natural - Pessoas com dificuldade em adormecer devem ver mais luz natural de manhã: a maneira mais rápida e eficaz de corrigir o 

relógio biológico, Pessoas que adormecem muito cedo devem procurar mais luz ao final da tarde. Pensem em vós e nos vossos pais! 
07. Música - Música calma e relaxante pode ajudar a adormecer e a aumentar a satisfação, proporcionando noites mais relaxantes. 
08. Acupunctura - Cerca de 5 semanas de tratamento aumentam a produção de melatonina à noite, curando a insónia. 
09. Feng Shui - Baseado no Taoismo, diz como dispor divisões da casa. Neste caso: Não colocar a cama num canto nem junto a uma janela, 

nem de modo a que os pés apontem para a porta; quando deitado, devemos ver a porta e quem entra, mas não cantos afiados da mobília. 
10. Exercício - Sem ele, a tensão muscular e exercício acumulam-se no corpo. Com exercício, o cansaço provocado garante uma boa noite 

de sono, desde que praticado a horas tais que não se esteja ainda sobre a excitação da adrenalina na hora de deitar... 
Ver mais na página: Alternative Medicine 

http://www.insomnia-connection.com/sleep-aids.html
http://blogs.webmd.com/sleep-disorders/2006/12/sleep-facts.html
http://altmedicine.about.com/cs/conditionsitoq/a/Insomnia.htm


 

 

Comida 

3 das 5 refeições influenciam o sono. A saber: 

Pequeno-almoço: Substancial e baseado em Pão integral, cereais, 
iogurte e fruta; 

Jantar: Mais leve que o almoço; + tarde + leve 

Ceia: Muito leve, evita que o estômago esteja vazio; Conselhos: 
 Cafeína, Doces e líquidos (pelo efeito diurético); 
 Alimentos ricos em Triptofano, como leite e iogurte desnatado, 

queijo branco, nozes, banana, arroz, batata, feijão, lentilha, casta-
nhas, abacate, soja e derivados. Alguns ricos em hidratos de car-
bono como pães e cereais integrais, biscoitos integrais, massas 
integrais, arroz integral e selvagem, legumes, frutas e mel, tam-
bém são boas pedidas; 

 Alimentos ricos em magnésio e cálcio também são recomendados. 
Como fontes de magnésio temos: maçãs, damascos, abacates, 
bananas, pêssegos, nozes, pães integrais e cereais. 

Exercício 

Devido a aumentar a excitação e a temperatura corporal, nunca deve ser 
feito nas últimas horas antes de deitar. Idealmente, como 4 a 5 horas 
depois a temperatura volta aos níveis normais, para tirar proveito desse 
arrefecimento, deve-se fazer o ginásio no fim do dia de trabalho, antes 
do jantar, facilitando a digestão do jantar e acertando o ciclo de tempera-
tura do corpo. Pode também ser feito de manhã, podendo até servir para 
facilitar a sesta. Sempre que possível, deve ser feito ao ar livre. 

 

Luz 

A luz natural regula o nosso relógio biológico muito mais que qualquer 
outro factor, sendo o meio mais poderoso para o corrigir. Desaconse-
lham-se contudo luzes acesas no quarto pois isso inibiria a produção de 
melatonina, dificultando o sono. O que é aconselhável é maximizar a 
exposição à luz solar, sobretudo de manhã para os noctívagos e ao fim 
do dia para os madrugadores. 

 

Temperatura 

A temperatura do corpo humano não é estável ao longo do dia, atingindo  
o mínimo a altas horas da madrugada. Uma temperatura baixa facilita o 
sono, pelo que se deve evitar actividades como exercício físico (incluindo 
sexo) se a ideia é dormir cedo ou logo após a actividade. Uma boa ideia 
é um banho quente, pois após este a temperatura do corpo cai, facilitan-
do o processo. 

 

Horário 
O ser humano é um ser de hábitos, sendo portanto boas práticas: 

Seguir um ritual, desenhando uma rotina antes de deitar como muitos 
têm antes de sair de casa de manhã; 

Regular, realizando as mesmas tarefas pela mesma ordem, à mesma 
hora, todas as noites (e de manhã, sempre que possível) 

Ficam de seguida exemplificados alguns conselhos e a fase do dia a que 
estão geralmente associados: 

Sinais 
Os sinais de que se precisam de mais horas de sono são diversos: 
baixa produtividade, cansaço, falta de atenção,… Mas para quem 
pretenda ter a certeza, há 2 bons testes: viagens longas ao volante 
e palestras chatas — quem tiver sono nestas situações deve dor-
mir mais. A prova? Uma criança, que geralmente dorme o tempo 
que necessita, como reage perante uma seca? Fica nervosa e só 
pensa em o que podia estar a fazer naquele momento! Catch it? 

 

Atitude 
A primeira boa prática é não stressar. Não deitar a pensar no 
assunto ou só por que tem de ser (antes de se estar cansado). Se 
estiver stressado, deve relaxar, pode por exemplo: 

Tomar banho de água quente; 

Relaxar os músculos, no sentido descendente do corpo; 

Praticar técnicas orientais de relaxamento; 

Surfar na net meia hora antes de deitar; 

Escrever preocupações numa folha. 

Diário de Sono 
Se a situação não está controlada, uma boa ideia é escrever um 
diário do sono, em que se regista tudo o que possa estar relacio-
nado com o problema em dormir, para tentar ao fim de uma sema-
na descobrir padrões, para depois os enfrentar. 
Tipicamente num diário de sono regista-se: 

Jantar e bebidas posteriores; 

Horário de dormida e de luz natural (incluindo sesta); 

Interrupções e qualidade do sono (1 a 10, por exemplo); 

Medidas tomadas para resolver o problema e seus efeitos. 
 

Cama 

Vejamos agora como pudemos dormir melhor, começando pela 
cama. Muito tem sido dito sobre colchões e almofadas. Como 
depende muito de pessoa para pessoa, o que é importante é que 
sejam firmes, duráveis, que respirem e que permitam uma postura 
correcta da coluna e pescoço. Recomenda-se poliuterano ou 
molas de resistência progressiva, mas certas pessoas só se dão 
em colchões de água ou de ar. Recomenda-se contudo alguma 
experimentação prévia antes de investir definitivamente num. A 
vida de um colchão é de 10 a 15 anos e a das almofadas de 2 a 5. 
Dúvidas na almofada? Faça-se o teste: se for de poliéster, dobra-a 
e coloca um sapato no topo. Se este ganhar, é preciso substitui-la. 
Se for de penas, basta dobrar: se ela não voltar a abrir por si... 

 

Música 

Como é óbvio, se se pretender usar música esta deve ser calma 
(Enya, por ex.) e colocada a um volume baixo. Se se pretender 
adormecer ao som da música, deve-se programar um temporiza-
dor para que ela se desligue algum tempo depois, para não nos 
acordar nas fases mais leves do sono. O mesmo conceito pode 
ser usado na leitura, tendo sempre o cuidado de ser suave, men-
talmente pouco exigente e não prolongada. 

 

Aromaterapia 

Vários aromas podem ser usados, mas há muito que Lavanda é 
considerado um sedativo natural. Um saco debaixo da almofada, 
um óleo com água a arder fora do alcance de uma noite mais agi-
tada (e com ar a entrar no quarto), um spray usado ao deitar. Uma 
outra ideia é colocar na almofada uma saquinho com: 4 partes de 
folhas de lavanda, 2 partes de lúpulo seco e outras 2 de pétalas de 
rosa, uma de camomila e uma última de erva cidreira. Todas secas 
e por baixo da almofada, trocadas ao fim de cada 9 meses. 

Manhã 
Acordar cedo. Tomar um bom Pequeno Almoço. 

Se possível, exercício. Expor-se a muita luz solar. 

Tarde 
Fazer uma sesta de 20 minutos. 

Fazer exercício após o trabalho 

Noite 
Relaxar. Não fazer exercício. Não beber estimulantes. 

Separar emprego de casa e sobretudo da cama. 

Antes 
Realizar actividades que ajudem a descontrair, como 

ouvir música, tomar banho com óleos, cear leve,... 

Durante 
Procurar silêncio, escuridão e serenidade. 
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