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P O R  Q U E  D O R M I R ?  

 

Dormir é importante. E muito!!  

Dormir é fundamental para a saúde. Ter uma boa noite de sono é uma das coisas mais 

importante que você pode fazer para a sua saúde e bem estar. O problema é que mesmo 

você sabendo que é importante dormir, sua experiência com o sono pode variar muito 

durante sua vida.  

Dormir é um processo fisiológico complexo de restauração e renovação para o corpo. 

Enquanto o sono é muitas vezes ignorado, uma pesquisa considerável mostrou que é 

definitivamente um pilar da boa saúde. 

A importância do sono é enfatizada pelo fato de que a falta de sono está frequentemente 

associada a vários problemas físicos e emocionais.  



Roteiro para uma boa noite de sono 

1. Estabeleça um horário regular de sono para dormir e acordar (mesmo nos finais de  

semana)  

2. Para aumentar a vasodilatação periférica (melhorar a circulação sanguínea) na hora  

de dormir:  

a. Banho com água morna 

b. Meias para aquecer pés frios 

c. Bebidas quentes sem cafeína  

3. Minimize os ruídos e as luzes do quarto.  

4. Faça atividades físicas regulares de manhã e a tarde. 

5. Tome sol todos os dias  

6. Controle o consumo de álcool e cafeína  

7. Desligue os aparelhos eletrônicos antes de dormir (pelo menos meia hora antes)  

8. Faça respirações profundas ou meditação para relaxar.  

9. Só use a cama (ou até o quarto) somente para dormir e para o sexo. Não fique deitado 

na cama acordado.  

10. Evite refeições volumosas a noite (após 21h) 

11. Não tire cochilos após as 15h  

12. Fique confortável: 

a. Roupas de cama e de dormir limpas e cheirosas 

b. Mantenha o ambiente escuro e silencioso 

c. Certifique se da temperatura do quarto está ideal para uma boa noite de sono  



 

Quer saber mais com você pode melhorar seu sono? Venha para a Clínica Take Care BR.  

** Referências bibliográficas  

• Why we Sleep – Mathew Walker PhD  

• Lifestyle Medicine Handbook – Beth Frates MD  

Endereço: Avenida das Américas, 7707 bl1 sala 305 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro - 

RJ, Shopping Millenium 

Telefones: 21.3388-0522 / 21.98866-7621 

Email: contato@takecarebr.com.br  

Site: www.takecarebr.com.br  
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Sua missão é ressignificar a vida de seus pacientes. No decorrer de sua trajetória 
busca resgatar a escolha de hábitos saudáveis e trazer consciência e propósito 

para que consigam atingir um estado de saúde pleno. 


“Se queremos resultados diferentes, temos que ter atitudes diferentes” 
- Dra. Silvia Lagrotta.
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