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INTRODUÇÃO RESULTADOS E DISCUSSÃO

OBJETIVOS

REFERÊNCIAS

A quantidade exagerada de estímulos mentais e

visuais no cotidiano moderno torna-se um problema

em relação ao sono. A insônia se tornou um obstáculo

muito maior com o passar dos anos. A OMS informa

que 40% dos brasileiros sofrem com algum tipo de

insônia, o que equivale a 28,6 milhões de pessoas.

Esse número é alarmante e impulsiona a

comunidade científica a produzir mais conteúdo sobre

o assunto, visando auxiliar as pessoas na solução

desse problema ou mesmo ajudando a manter

informada a população.

A insônia afeta muitas pessoas, tanto

psicologicamente quanto fisicamente. No entanto há

informações sobre esse problema que precisam ser

mais acessíveis para a população, como causas,

métodos de prevenção e consequências.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Informar a população

sobre as causas e consequências da insônia;

• Identificar métodos de prevenção e soluções para

esse distúrbio do sono;

• Advertir a comunidade sobre o reflexo da insônia

na escola e no trabalho de quem sofre com esse

distúrbio;

• Estudar a ciência da insônia.

OBJETIVO GERAL:

O objetivo em geral é abordar e relatar os males que

a insônia pode trazer à população e desmistificar as

notícias falsas e mal intencionadas que envolvem o

tema.
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MATERIAL E MÉTODOS

Os métodos utilizados foram múltiplas pesquisas

sobre o assunto, aprofundando-nos em diversos

tópicos, como a forma que o transtorno afeta

estudantes, idosos e operários e sua relação com

saúde mental.

CONCLUSÃO

A B

Para evitar a insônia existem recomendações.

Dentre elas, organizar seu local de descanso, como por

exemplo, não deixar coisas espalhadas ou abertas pelo

quarto, evitar fazer atividades físicas ou que exijam

muito movimento à noite, tentar dormir em horários

padrões ou uniformes também pode ajudar. Evitar

bebidas alcoólicas ou com muita cafeína é outra dica.

Não assistir a músicas ou filmes agitados também

auxilia. Além disso, o uso do celular à noite é a coisa

mais importante a ser repudiada, pois sua luz estimula

muito o cérebro e mantém a pessoa acordada por mais

tempo. Para tratar este problema, é necessário aderir a

bons hábitos para reeducar o corpo a adormecer no

momento certo, chamados de terapia de higiene do

sono e evitar deitar-se cada dia em um horário

diferente, além de praticar exercícios físicos durante o

dia. Além disso, existem remédios naturais, como chá

de maracujá ou camomila, que podem ser usados para

facilitar o sono. Concluindo que a insônia não deve ser

tratada apenas com remédios, principalmente sem a

recomendação de um médico, e existem formas mais

saudáveis de prevenir e tratá-la.

Apoio:

Conforme dados da Revista Brasileira de Geriatria e

Gerontologia, a existência da insônia, representada no gráfico,

foi 32,38% (34 idosos). Houve prevalência maior de insônia no

sexo feminino (79,41%). Entre os pacientes com insônia, 33

(97,03%) convivem com esse problema há mais de 6 meses

(insônia crônica), 27 (79,41%) deles relataram insônia inicial e

22 (64,71%) intermediária e final. O tempo total de sono foi em

média de 4,07 horas por noite. Mais da metade dos insones

(61,76%) relatou cochilos diurnos, que duravam em média 0,8

horas.
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