
 

 

10 MANDAMENTOS PARA UMA BOA HIGIENE DO 

SONO  

EM ADULTOS 

 

 

1. Estabelecer um horário regular para deitar 

e acordar. 

2. Se está habituado a dormir sesta, não 

exceda os 45 minutos de sono diurno. 

3. Evite ingestão excessiva de álcool nas 4 

horas antes de deitar e não fume 

4. Evite bebidas com cafeína 6h antes de se 

deitar (inclui café, chá , alguns 

refrigerantes e chocolate) 

5. Evite refeições “pesadas”, picantes ou 

muito doces nas 4h antes de deitar. Um 

pequeno lanche antes de deitar é aceitável. 

6.  Faça exercício regularmente mas não 

imediatamente antes de se deitar. 

7. Vista roupas confortáveis, adequadas ao 

período de dormir. 

8. Mantenha a temperatura do quarto 

confortável e a divisão bem arejada 

9. Certifique-se que não existe nenhum 

barulho a incomodá-lo e reduza a luz o 

máximo possível. 

10. Reserve a cama para dormir, evitando o 

seu uso para atividades relacionadas com o 

trabalho ou ver TV, por exemplo 
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UM BOM SONO É UM SONHO 

REALIZÁVEL! 
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A falta de sono é cada vez mais comum nos países 

desenvolvidos. Milhões de pessoas em todo o 

mundo não têm um sono adequado às suas 

necessidades. 

 

A maioria dos problemas do sono são preveniveis e 

tratáveis; No entanto, apenas um terço das pessoas 

com estes problemas se queixam deles ao seu 

médico 

 

Antes de mais é imprescindível que TODOS (mesmo 

os que ainda não sentem problemas com o seu 

sono) sigam as regras para uma boa HIGIENE DO 

SONO! 

 

 

 

A higiene do sono é a forma de garantir os  3 

elementos necessários para para um sono de boa 

qualidade: 

 Duração: deve ser suficiente para cada pessoa 

estar descansada e alerta no dia seguinte 

 Continuidade: Os ciclos de sono devem ser 

contínuos e sem interrupções 

 Profundidade: O sono deve ser profundo o 

suficiente para ser restaurador e repousante 

 

Na página seguinte damos-lhe algumas digas para 

cuidar da sua higiene do sono: 

 

Preocupe-se com o seu sono! Cuide dele! 

Importância do Sono 

 

A ideia da importância de um sono de qualidade não é 

nova: há mais de 2000 anos, Hipócrates, médico grego, 

já a reconhecia!  

 

O sono é uma necessidade humana básica. Em qualquer 

idade, dormir bem é uma das melhores formas de se 

manter saudável. É tão importante como uma boa 

alimentação e a prática regular de exercício. 

 

Um sono de boa qualidade tem vário benefícios 

comprovados: 

 Melhora o bem-estar geral e a qualidade de vida. 

 Melhora a imunidade, ajudando no combate a 

infeções. 

 Melhora o desempenho escolar, no trabalho e nas 

atividades do dia-a-dia. 

 Melhora  funcionamento da memória. 

 Ajuda a metabolização do açucar, ajudando a 

previnir a diabetes. 

 Ajuda a previnir doenças vasculares como: 

hipertensão, enfarte cardíaco e AVC 

 Diminui o risco de morte prematura 

 

 

 


