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“Beba vinho e você
dormirá bem. Durma bem
e você não pecará.
Evite o pecado e você será
salvo. Logo, beba vinho
que você será salvo!”
Dito medieval alemão
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Os distúrbios do sono são um importante problema de saúde em todo o mundo,
sendo considerados fatores de risco para diversas doenças físicas e mentais, bem como acidentes
de trânsito e trabalho. Comprometem atividades cotidianas, incluindo a coordenação motora,
tomada de decisões e memória. Estudos recentes demonstram que as modificações impostas
pela vida moderna têm piorado significativamente a qualidade e quantidade do sono.
De fato, a insônia, o mais freqüente distúrbio do sono, afeta, atualmente, entre 5 e 48% das pessoas.
Além do impacto social e médico, estatísticas da década de 90 mostravam que os custos anuais
relacionados à insônia oscilavam entre 92,5 e 107,5 bilhões de dólares somente nos Estados Unidos.

Arquitetura do Sono

uma redução da freqüência e aumento da amplitude

com doses reduzidas de álcool.

no sono noturno e sonolência durante o dia podem

	O sono não é uniforme durante toda a noite. De

das ondas cerebrais.

	Alguns autores observaram que altas doses de ál-

modular o consumo de etanol. De fato, um estudo

forma simplificada, ele pode ser dividido em 2 esta-

Estágios 3 e 4: conhecidos como sono profundo ou

cool aumentaram os períodos de despertar e de está-

inglês mostrou que a redução do sono foi associada a

dos: o sono REM (do inglês “rapid eye movement”) e

sono de ondas lentas. Correspondem a cerca de 20%

gio 1 durante a segunda metade do sono. Essa quebra

um aumento do consumo de álcool. Em outro traba-

o sono Não REM (NREM).

do tempo total de sono. A partir de julho de 2007, a

da continuidade do sono na segunda metade da noite

lho, jovens que dormiam menos de 6 horas por noite

	O sono REM é caracterizado por ativida-

Academia Americana de Medicina do Sono recomen-

coincide com o metabolismo e a eliminação completa

começaram a beber mais cedo do que os outros e o

de cerebral de alta freqüência e baixa voltagem

da que esses dois estágios sejam agrupados.

do álcool do organismo.

faziam com maior freqüência.

(amplitude), inatividade ou atonia dos músculos

	As funções do sono NREM também não são com-

	Além de alterar o início e a manutenção do sono,

Duas pesquisas realizadas no final dos anos 90

voluntários (com exceção da musculatura ocular)

pletamente conhecidas. Acredita-se que estejam rela-

o álcool é capaz de suprimir o sono REM e aumentar

mostraram que a insônia também pode predizer o

e movimento rápido dos olhos.

cionadas a funções restauradoras.

os estágios 3 e 4 na primeira metade da noite. Nos

início do consumo de álcool. Indivíduos com insônia

estudos que mostram supressão do sono REM na pri-

tinham um risco 1,7 a 2,3 vezes maior de abuso ou
dependência de álcool.

	Apesar de ser essencial para a manutenção da
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vida, não se conhece com precisão a real função do

Os Ciclos do Sono

meira metade da noite, um aumento rebote ocorre

sono REM. A maioria dos pesquisadores acredita

	Os estágios do sono ocorrem em ciclos, cada

na segunda metade. Com isso, o tempo total de sono

que ele seja importante na consolidação da memó-

ciclo durando entre 90 e 120 minutos. Assim, em

REM durante a noite não é alterado.

ria. Além disso, é durante o sono REM que ocor-

uma noite normal de sono de 8 horas, temos de 4 a

	A administração de álcool por várias noites con-

Efeitos do Etanol Sobre
as Doenças do Sono

rem os sonhos.

5 ciclos. Nos 2 primeiros ciclos (primeira metade da

secutivas leva a uma normalização da percentagem

	O álcool interfere em diversas doenças relacio-

	O sono NREM é caracterizado por ondas cere-

noite), o sono NREM de ondas lentas predomina,

de estágios 3 e 4 e do sono REM após 3 noites (me-

nadas ao sono. Em alguns casos, pode até haver um

brais de baixa freqüência e alta voltagem. Não há mo-

sendo que os períodos de sono REM são curtos (5

canismo de tolerância).

efeito benéfico inicial; entretanto, o uso crônico

vimentos oculares e a atividade muscular encontra-se

a 10 minutos). Na segunda metade da noite, ocorre

	Sob o ponto de vista neuroendócrino, o álcool al-

acarreta problemas. Em outras situações, o uso de

reduzida, apesar de ocorrerem episódios de reposicio-

uma alternância entre o estágio 2 e o sono REM,

tera diversos hormônios e neurotransmissores envol-

álcool é sempre prejudicial.

namento do corpo.

sendo que esse último predomina, podendo durar

vidos no controle do sono. Entre eles podemos citar

4.1 – Insônia

até 40 minutos por ciclo.

o hormônio do crescimento, a prolactina, o GABA,

	A insônia, o mais prevalente dos distúrbios do

o glutamato e a adenosina. Na maioria dos casos, o

sono, afeta cerca de um terço dos adultos nos EUA.

álcool potencializa os efeitos sedativos do GABA e da

Ela prejudica o desempenho de atividades cotidia-

adenosina e neutraliza a ação excitadora do glutama-

nas, diminui a qualidade de vida e contribui para

to, levando a um quadro de sedação.

acidentes, problemas pessoais e de trabalho, estan-

Classicamente, o sono NREM é dividido em 4 estágios:
Estágio 1: transição entre a vigília e o sono profundo. É o estágio mais leve de sono. Se “acordado”
nessa fase, o indivíduo não relatará a impressão
de que estava dormindo. Corresponde a 2 a

Efeitos do Etanol sobre o Sono
de Pessoas Normais
	A maioria dos estudos mostra que

5% do tempo total de sono.

pessoas que ingerem álcool (de 1 a 6 do-

Dependendo também do estado de alerta ou grau

Estágio 2: também conhecido como

ses) adormecem mais rápido. Um estudo

de sonolência do indivíduo, os efeitos do álcool po-

encontrou, ainda, um

dem variar. De forma simplificada, quando a pessoa

A insônia pode ser caracterizada por uma difi-

aumento no tem-

encontra-se muito alerta os efeitos do álcool são mini-

culdade em iniciar ou em manter o sono, bem como

po total de sono

mizados. Por outro lado, quando a sonolência predo-

por um sono de qualidade ruim. Cerca de 30% das

mina, os efeitos do álcool são potencializados.

pessoas com insônia persistente relatam uso de álco-

	Infelizmente, diversos estudos populacionais re-

ol para facilitar o sono. Dessas, 67% informam bons

centes demonstram que muitos indivíduos ainda re-

resultados com essa prática. De fato, um estudo com-

correm ao álcool para induzir o sono. Apesar de agir

parando os efeitos do álcool em indivíduos normais e

como indutor de sono, o álcool piora a qualidade ge-

em pacientes com insônia mostrou que o sono desse

ral do mesmo e aumenta o risco de dependência.

último grupo melhorou com o etanol. Além disso, a

sono intermediário, responde por
40 a 50% do tempo total de
sono. Caracterizado por

do diretamente relacionada a uma série de outras
doenças físicas e mentais.

fragmentação do sono observada na segunda metade

Sono, Vigília e Consumo de Álcool

da noite em indivíduos normais após ingestão excessi-

	Assim como o álcool interfere no sono e na vigí-

va de álcool não foi observada nos insones. Nesses pa-

lia, o sono pode interferir no consumo de álcool (re-

cientes, o sono de ondas lentas (profundo) aumentou,

lação bidirecional). Evidências sugerem que variações

igualando ao dos indivíduos normais.

49

4.2 – Doenças Respiratórias Relacionadas ao Sono

um aumento crescente do consumo entre os insones.

	As doenças respiratórias relacionadas ao sono são

	As relações entre sono e álcool parecem ser bidi-

caracterizadas por uma respiração anormal que per-

recionais; da mesma forma que o álcool interfere na

turba o sono, levando a uma fragmentação do mesmo.

quantidade e a continuidade do sono, os distúrbios

Os pacientes relatam sonolência, fadiga e redução da

do sono predispõem o indivíduo a um maior consu-

atenção, com maior risco de acidentes.

mo de álcool.

Quando consumido pouco antes do sono, o álcool pode exacerbar a Síndrome da Apnéia Obstrutiva

Recomendações práticas

do Sono ou precipitá-la em indivíduos normais que

- O consumo agudo e/ou crônico de álcool prejudica

apresentam fatores de risco (ronco e obesidade). Em

o sono, devendo ser considerado um fator desencade-

pessoas sem fatores de risco para a apnéia, os efeitos

ante ou contribuinte da insônia;

do álcool são controversos.

- Os insones devem ser orientados a não fazer uso de
álcool para facilitar o sono, pois seus benefícios são

Conclusões

limitados e a tolerância ocorre rapidamente;

	Apesar dos milhares de trabalhos publicados sobre

- O álcool aumenta a sonolência durante o dia, au-

o sono, atualmente, ainda não existe uma explicação

mentando o risco de acidentes;

definitiva para a questão: “por que dormimos?” Entre-

- O álcool agrava doenças relacionadas ao sono, prin-

tanto, é inquestionável que o sono é um processo ativo,

cipalmente as respiratórias, prejudicando ainda mais

tão complexo quanto a vigília. O cérebro não está des-

a quantidade e a qualidade do sono.

ligado enquanto dormimos; na verdade, ele permanece
envolvido em uma ampla variedade de atividades.
	Assim como afeta o estado de vigília, o álcool interfere significativamente no sono, alterando diversos
processos biológicos que ocorrem durante o descanso.
Em indivíduos saudáveis, o consumo agudo e elevado
de álcool perturba o sono; em pacientes com insônia,
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doses moderadas podem ser benéficas. Entretanto, a
tolerância aos efeitos sedativos do álcool pode levar a
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