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Sono: Porque não
podemos viver sem ele?
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Quais as diferenças?

• Todos os mamíferos têm alguma forma de sono

• Estado natural da vida, de natureza periódica,
caracterizado por imobilidade e insensibilidade relativas

• É impossível manter a vigília mais do que alguns dias sem
sono (Kamphuisen et al. 1992)

• O individuo está parcialmente dissociado do ambiente e
incapacitado de responder a estimulos externos

• Quando existe privação de sono existe uma tentativa de
recuperar à rebound do sono (Zepelin 1989, Siegel 2008)
• Em ratinhos, a privação total de sono é letal após 2 ou 3
semanas (Rechtschaffen et al. 2002)

Sono

O Sono é importante?
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Sono para além do
cérebro

A rotação da terra, a noite
e o dia

Ritmos Circadiários

O “Maestro”: NSQ
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A Silent Tsunami on Indian Road: A Comprehensive Analysis of Epidemiological
Aspects of Road Traffic Accidents. British Journal of Medicine & Medical Research.
2011
Ø A maior parte dos acidentes entre as 3h e as 6h

Nightime driving, passenger transport, and injury crash rates of young drivers
Rice TM et al. Inj Prev 2003
Ø Maior risco entre as 20h e as 6h
In. Nightime driving, passenger transport, and injury crash rates of young drivers
Rice TM et al. Inj Prev 2003

Acidentes noturnos

Acidentes noturnos

Consequências Médicas:

Os seres humanos são
animais diurnos!

Dor (aguda e crónica)
Patologia Cardiovascular
Doença Pulmonar
Doenças Gastrointestinais
Patologia Endócrina e
Metabólica
Doença Renal
Problemas GenitoUrinários
Doenças Neurológicas

Desafiar a regra?
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Sleep-deprived young drivers and the risk for crash: the
DRIVE prospective cohort study. Martiniuk A et al JAMA
Pediatr 2013

St George R et al. Sleep quality and falls in older people living in self- and assisted –
care vilages. Gerontology 2009

< 6h maior risco comparado com controlo (RR: 1,21)

TTS<6h ! maior risco de quedas

Effects of moderate sleep deprivation and low-dose alcohol on
driving simulator performance and perception in young men.
Vakulin A et al. SLEEP 2007

Stone K et al. Actigraphy-measured sleep characteristics and risk of falls in older
Women. Arch Intern Med 2008

Potenciação do efeito do alcool quando associado a privação de
sono (mesmo moderada)

Acidentes de viação

TTS <5h ! maior risco de quedas acidentais
TTS> 8h não se associa a > risco de acidentes
Hip Fracture Increases 1-.Year Mortality Rate in Elderly
Women. Leblanc E et al. Arch intern Med 2011

Quedas acidentais

Funções Executivas

Sleep deprivation and accidental fall risk in children.
Boto L et al. Sleep Med 2012
Asssociação entre falta de sestas e padrão de sono na semana anterior com risco de quedas
RR:1,6
Em crianças entre os 3-5 anos o risco de quedas acidentais associou-se a sono reduzido nas
24h anteriores (p=0.02)

Inibição de estruturas cerebrais relevantes
Para a génese e reconhecimento do afeto
à Exacerbação da relevância dos estímulos
negativos e neutros
à Inibição da relevância dos estímulos positivos
à Influência na patologia psiquiátrica (depressão,
perturbação do humor, ansiedade)

Sleep deprivation alters pupillary reactivity to emotional
Stimuli in healthy young adults Franzen P et al Biol
Psychol 2009

Quedas acidentais

Emoções

à > reactividade pupilar face a estimulos negativos e neutros
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Sleep spindles in midday naps enhance learning
In preschool children. Kurdziel L. PNAS 2013

MOMENTOS EUREKA!

Sono pós aprendizagem aumenta a qualidade da
Aprendizagem
Sleep spindles and their significance for
declarative memory consolidation. Schabus M
et al. SLEEP 2004
Melhoria na performance da recoleção após sono
(e fusos do sono e SOL)
The Role of Sleep Spindles and Slow-Wave Activity
In Integrating New Information in Semantic Memory.
Tamminen J et al. Journal of Neurosc 2013
Fusos e SOL mediam integração de nova informação
Nas redes semânticas existentes

Sono e Aprendizagem

Sleep Loss and “Divergent”
Thinking Ability. Horne J Sleep
1988
Originalidade, habilidade para
alteração estratégica e flexibilidade
(experimental vs control)

Creatividade

Effects of Sleep deprivation on human immune functions.
Modolfsky H et al. FASEB J 1989
Decréscimo da actividade das células “Natural Killer”
Partial night sleep deprivation reduces natural killer and
cellular immune responses in humans. Irwin M et al. FASEB
J 1996
Redução da linha branca, das células NK e aumento de citoquinas
mediadas pelas células T

Função Imune

Sleep loss and hypertension: a systematic review
Palagini L et al. Curr Pharm Des 2013
Ø Privação experimental de sono, redução do tempo de
sono e insónia persistente
Ø Hipervigilia (mecanismo stressor?)

Sono e Hipertensão
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Sauvet F et al. 2010 J Appl Physiol
Impacto da Privação Aguda de Sono (40h)
Hipereactividade inflamatória precede
activação simpática
Sauvet F et al. 2014 SLEEP
Efeito independente da pressão arterial e da
atividade simpática
Wehrens S et al. 2012 Scand J Worl Environ Health

Associations between sleep loss and increased risk of obesity and diabetes.
Knutson KL, Van Cauter E. Ann N Y Acad Sci 2008
Restrição experimental de sono associado a alteração na homeostase da glicose,
redução rápida da sensibilidade à insulina sem compensação das células beta à >
risco diabetes
Redução do TTS associa-se a desregulação do controlo do apetite com diminuição
de leptina e aumento da grelina
Penela et al Relationship between sleep, caloric intake and glucose metabolism
IPSA 2012
Crianças Idade Pré-Escolar (TTS <8h; Relação inversa entre TTS e consumo de HC)

Aumento do risco em trabalhadores por turnos

RCV
Sono e Disfunção Endotelial

Sleep in Non Diabetic Patients With and Without Impaired Fasting Blood Glucose
Meira e Cruz M, Rebocho S, Paiva T. SLEEP 2012

Sono e Disfunção Metabólica

Sleep duration predicts cardiovascular
Outcomes: a systematic review and meta
Analysis of prospective studies
Cappuccio F et al. Europ Heart J 2011
<6h associado a:
RR: 1,48 morb ou mortalidade CV
RR: 1,15 AVC

Doentes com metabolismo glicémico alterado à mais disfunção de sono
Relação negativa entre SOL e glicose em jejum à possivel indicador do
impacto do aumento ligeiro da glicémia na componente homeostática
reguladora do sono

Sono e Disfunção Metabólica

>10h associado a:
RR: 1,38 doença CV
RR: 1,65 AVC

Tempo de Sono, Morbilidade e
Mortalidade Cardiovascular
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Sleep deprivation lowers reactive aggression and testosterone
in men. Cote K et al. Biol Psych 2013
33h de privação de sono à redução da reactividade agressiva e
da testosterona (mas não do cortisol)

Poor sleep as a potential causal factor in agression and
violence. Kamphuis J et al. Sleep Med 2012

The association os testosterone, sleep and sexual function in
men and women. Andersen M et al. Brain Res 2011

Associação entre restrição de sono, agressão, irritabilidade e
hostilidade à perda de controlo sobre emoções (efeito no
cortex prefrontal)

Modelos animais e ensaios clínicos demonstram disfunção sexual
associada a redução das hormonas esteroides sexuais

Sono e Testosterona

Violência

Meira e Cruz et al. Non Published Data (Estudo em
curso)

Loureiro H et al. Non Published Data (Estudo em
curso..)

Indices de Sonolência aumentados (ESS) relacionam-se
com aumentos em escalas de dor pós operatória em cirurgia
oral

Crianças internadas em cuidados intensivos
< Tempo de periodos noturnos do sono à > indices de dor

Dor pós operatória parece ser mais relevante e persistente
em doentes com TTS < 7h quando comparados com doentes
com TTS >8h

Adm Melatonina à melhora o padrão de sono e os indices
de dor

Dor e sono

Dor e sono
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Excessive Sleepiness and Inadequate Sleep in
Portuguese Higher Education Students. Meira e Cruz M
et al. ESRS 2011 and Cunhal P 2009
N= 930 alunos do ensino superior

> TTS à Melhores Notas

Sono e Performance

Sono: porque não
podemos viver sem ele?

www.apcms.pt

Bons Sonos!
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