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CRONOBIOLOGIA, SUEÑO Y 
MEDICINA DEL SUEÑO 
UMA BREVE INTRODUCION 
 
Miguel Meira e Cruz  
(MSc, DDS, BSc) 

En las origenes… 

El Primero ritmo…. y lo Cosmos 
3,8 B.a – bactérias 
2.8 B.a – seres multicelulares 
570 M.a – artropodes 
530 M.a – peixes 
475 M.a – plantas terrestres 
200 M.a – mamiferos 
200.000 a – Homo Sapiens 
  

ACTIVIDADE RÍTMICA 
 
PERÍODO – 23h 56 min 04,09053 seg 
 
(Cronobiologia e Crono Medicina) 

Ritmos Biológicos en las Plantas 

1729 Jean Jacques Ortous de Mairan  
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Ritmos Variables 

1751 Carll Von Linné 

“Relógio Floral” 

Ritmos del Hombre 

Ritmos Circadianos en el Hombre Regulacion de los Ritmos Circadianos 
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Ritmo Sueño-Vigília en el Hombre Ritmos Circadianos diferentes 

Animais Noctívagos (melhor performance de noite) 

Genética de los Ritmos Circadianos 
Sueño – Vigília (“Pré Programacion”) El Tiempo Fisiológico 
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Ritmo Sueño-Vigília Humano 
•  Ritmo Circadiário estável (período de aproximadamente 24h) 

•  Programado (inscrito nos genes) 

•  Ordenação diferente em distintas espécies 

•  Sincronizado (“reset”regular), através do NSQ (relógio biológico principal) com o 
movimento de rotação da terra, através do sol  e de factores ambientais 
estabelecidos a partir  (em conjunto – Os Dadores de Tempo – Zeitgebers); A 
ausência desta sincronização resulta na perpetuação de um ritmo endógeno 

•  Individual (“Mochos” e “Cotovias”) 

•  Alteram com a idade 

•  Vulnerável a influências e perturbações (alterações de 
   fase) 

 

Disrupcion del relóge biológico   
•  Alterações de fase externos (dessincronia com o ambiente) 
•  Alterações de fase internos (dessincronia com os restantes 

ritmos biológicos) 
•  Alterações do ritmo sono-vigília 

•  Implicações fisiológicas 
•  Implicações Clínicas Importantes 

•  Dadores de Tempo 
•  Luz (baixo comprimento de onda) 
•  Temperatura 
•  Melatonina 
•  Actividade Física intensa 
•  Refeições 

Disrupcion del relóge biológico Disrupcion del relóge biológico 
• Sintomas Frequentes: 

• Dificuldade em levantar da cama 
• Cansaço 
• Sonolência 
• Depressão 
• Menor tolerância ao stress 
• Hiperactividade 
•  Lapsos de atenção e de memória 
• Alterações termogénese 
• Alterações neuro-endócrinas e metabólicas 
 (ex. apetite e obesidade) 
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Sueño – Conceptos Fundamentales 

SONO BIORRITMOS 

•  O que é o Sono? 
•  Porque dormimos? 
•  O que sucede ao corpo e ao cérebro  
     enquanto dormimos? 

•  Porque não conseguimos dormir? 
•  Consequências da privação e da  
     fragmentação do sono 

Una breve história del Sueño 
“Sleep is the intermediate state between wakefulness and death; 
wakefulness being regarded as the active state of all the animal 
and intellectual functions, and death as that o their total 
suspension” 
 

      The Philosophy of Sleep 
        Robert MacNish, 1834  
          (in Principles and Practice of Sleep Medicine, 2011) 

•  Inexistência de distinção clara entre sono e outros estados de 
consciência (coma, estupor, hipnose, anestesia e hibernação)  

•  1953 Sono REM (Kleitman e Aserinsky) 

Una breve história del Sueño 

Sono – Um processo activo, Kleitman e  
Aserinsky (Descoberta do Sono REM) 

O Inicio do estadiamento do Sono,  
William C Dement 

La descobierta de la Apnea 
•  1965 NA EUROPA 

•  Gastaut, Tassinari e Duron 
(França) 

•  Jung e Kuhlo (Alemanha) 
_________________________ 

•  1970 Elio Lugaresi – Descrição 
completa da Síndrome de Apneia 
do Sono (relacionou com 
alterações cardiovasculares e 
indiciou o ressonar e 
hipersonolência como 
indicadores diagnósticos) 

The Postomous Paper of the  
Pickwick Club, Charles Dickens 
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Apnea del Sueño 
•  1972 – Christian Guilleminault (inicio de utilização rotineira de 

sensores respiratórios e cardíacos nos estudos EEG de sono) 
à nasceu a Polissonografia 

•  Sonolência Diurna Excessiva é uma queixa frequente em 
várias doenças do sono e uma doença em si mesmo, Christian 
Guilleminault 

•  1975 - Association of Sleep Disorders Center (actual AASM) 
com 5 membros… Inicio do Journal Sleep e de processo de 
acreditação (Clinical Polysomnographers) 

•  1976 - Medição objectiva de sonolência  
•  (Teste de Latências Múltiplas), Marie Carskadon 

Caso Clínico Raymond M. 1971 
(In Principles and Practice of Sleep Medicine) 
•  10 anos 

•  Apresentou-se na clínica pediátrica para avaliação de HTA não explicada,  com evolução nos últimos 6 
meses  

•  História Familiar de HTA mas não tão precoce 

•  Hospitalizado (análises a Renina, Angiotensina e Aldosterona, Função Renal, Rx contraste e avaliação 
cardiovascular extensa) – Tudo normal excepto PA oscilando entre 140-170/90-100 e presença de 
sonolência durante o dia 

•  Mãe referia que Raymond sempre foi assim (sonolento), mas nos últimos 2/3 anos, os professores 
referiram que Raymond adormecia nas aulas e que, de vez em quando, apresentava problemas 
comportamentais, não tinha atenção às aulas e mostrava-se reactivo e hiperactivo. 

•  Mãe confirmou que R. era ressonador habitual desde muito cedo ( desde os 2 anos ou antes) 

•  Exame Físico – rapaz obeso com pescoço curto e via aérea estreita.  

•  Estudo de sono - medição de CO2 (6%) e pressão esofágica (80-120 cm H2O), IA= 55 e  
    SaO2 frequentemente <60% 

•  Tratamento – Traqueostomia com resolução do quadro de HTA  para valores normais de  
    90/60 mmHg e cura da sonolência (resultados mantidos aos 5 anos de seguimento) 

O Que é o Sono? 
• Estado neurofisiológico e comportamental complexo, 

reversível, associado a uma interacção reduzida com o 
ambiente 

• Constelação de processos fisiológicos  

•  2 Estadios (EEG): 

•  NREM (N 1, 2, 3) – Alta voltagem, Baixa Frequência (Ondas 
Lentas), Sincronismo EEG, Complexos K, Fusos do Sono e limiar 
de despertar sequencialmente maior de N1 a N3 

•  REM – Activação EEG, Atonia Muscular, Episódeos de 
Movimentos Rápidos dos Olhos (Sacádicos) 

Fisiologia do Sono Normal 
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Hipnograma (Sono Normal) Importância do Sono 
•  Consequências da privação de sono: 

•  Alterações de humor (irritação, depressão…) 

•  Desregulação da temperatura corporal 

•  Desregulação hormonal e metabólica (aumento do apetite, alterações 
da glicémia, hormona do crescimento…) 

•  Fadiga e sonolência diurna excessiva 

•  Erros no trabalho, dificuldades de aprendizagem, memória e atenção 

•  Incapacidade de produzir  

•  Patologia cardiovascular, cancro, dor (aguda e crónica)  

Porque dormimos? 
• Para ficarmos despertos e aptos a funcionar! 

• Para recuperarmos o desgaste metabólico (energia - 
ATP) durante o dia 

• Para consolidar memórias e desenvolvimento do Sistema 
Nervoso Central 

• Protecção contra o excesso de informação que  
  de outra forma não poderia ser processada 

O Sono durante a vida… 
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“Todos diferentes, todos iguais…” 
mas nem sempre! 

• Grande variabilidade no que 
respeita ao sono normal: 

•  Dormidores Curtos 

•  Dormidores Longos 

•  “Mochos” e “Cotovias” 

O Sono “normal” das crianças 
•  Idade Pré-Escolar (3-5 anos) 

•  Sono Nocturno 9-10h 
•  Sesta 1 ou nenhuma 

•  Idade Escolar (6-12 anos) 

•  9-10h ao longo das 24h 

• Adolescência (12-18 anos) 

•  9h a 9h:15 min (só cerca de 20% o fazem) 

Mas… a realidade Portuguesa parece 
não ser a mesma 

Penela F et al. IPSA 2012 
 
 
N=10 (aleatórios) 
 
TTS – 7,3 h Semana vs 7,4 h FDS 
 
ES – 81,4% vs 83,5% 
 
 

Doenças do Sono 
•  Insónia 

•  Perturbações Respiratórias do Sono 

•  Hipersónias de Origem Central 

•  Alterações do Ritmo Circadiário 

•  Parassónias 

•  Perturbações dos Movimentos Associados ao 
Sono 

•  Sintomas Isolados, Variantes do Normal, Não 
resolvidos 

•  Outras Doenças do Sono 

8 Grupos 
88 Doenças 


