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Por que é importante 
garantir uma  
boa noite de sono?
Na maturidade, o padrão de sono muda: é mais 
difícil adormecer, é comum dormir menos e ainda 
acordar algumas vezes durante a noite. Por isso, 
é preciso adotar alguns cuidados para conseguir 
repor as energias durante o tempo que passa na 
cama. A qualidade do sono interfere diretamente 
na disposição durante o dia e até ajuda a evitar 
acidentes, pois quem dorme bem fica mais atento 
e seguro para realizar atividades da rotina, como 
caminhar e pegar objetos.



DORMIR BEM É UM CUIDADO MUITO 
IMPORTANTE PARA MANTER A SAÚDE 

Quantas horas  
preciso dormir?

10 dicas para dormir  
bem e ter mais saúde
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Quantas horas preciso dormir?

Em geral, as pessoas entre 26-64 anos 
necessitam de 7-9 horas de sono e acima dos 
64 anos, entre 7-8 horas para se sentir bem no 
dia seguinte. Mas quem melhor responde a essa 
pergunta é o seu corpo, observe-o continuamente. 
O ideal é que você acorde sem despertador e sem 
preguiça. Se já levanta com vontade de voltar 
para a cama, provavelmente é sinal de que precisa 
dormir mais. Se você tiver adotado todas essas 
medidas e persistir com um padrão de sono ruim, 
converse com seu médico, ele é o profissional 
mais capacitado para ajudá-lo(a). Dormir bem é 
essencial para recuperar seu corpo e sua mente. 
Durma bem para poder viver mais e melhor.
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10 dicas para dormir  
bem e ter mais saúde

1. Diminua o café e o chá mate. 
Essas bebidas, bem como o chá preto e o verde, 
contêm grandes quantidades de cafeína, uma 
substância estimulante. 

2. Pare de fumar. 
Além de aumentar muito a incidência de 
doenças, incluindo vários tipos de câncer, 
a nicotina, uma das substâncias tóxicas do 
cigarro, também é estimulante. Tente parar 
de fumar. Se não conseguir, pelo menos evite 
fumar 1 ou 2 horas antes de dormir.

3. Resista à vontade de cochilar várias  
vezes ao dia. 
A única exceção é ao descanso após o almoço, 
que não deve exceder uma hora e pode deixar 
a pessoa mais alerta durante o dia, reduzir a 
ansiedade. 

4. Beba com moderação. 
O álcool deixa você mais sonolento, mas a 
qualidade do sono piora. Evite beber pelo 
menos 2 horas antes de dormir.

5. Não faça refeições pesadas à noite. 
Evitar muito líquido antes de dormir é outra 
orientação importante. Assim, você não acorda 
tanto à noite para ir ao banheiro.
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bem e ter mais saúde

6. Pratique atividade física regularmente. 
Exercícios aeróbicos (caminhada, natação, 
corrida) fazem com que você adormeça 
mais rapidamente e são a única medida 
que aumenta o sono profundo. Mas são 
estimulantes, por isso devem ser evitados pelo 
menos 2 horas antes de dormir. 

7. Torne seu quarto um lugar agradável,  
tranquilo e relaxante. 
Retire a televisão. Quarto não é para trabalhar, 
comer ou beber. Mantenha-o escuro e em uma 
temperatura mais baixa. Um banho morno 
antes de dormir também ajuda. 

8. Desligue aparelhos eletrônicos. 
Um pouco antes de dormir, evite contato com  
esses equipamentos. A luz que emitem deixa o 
organismo desperto.

9. E siga uma rotina: vá para a cama quando  
você já estiver sonolento. 
Procure acordar e dormir sempre no mesmo 
horário. Caso não adormeça em 15 minutos, 
ou se acordar, levante-se e faça uma atividade 
relaxante (meditação, exercícios respiratórios 
etc.). Depois, tente novamente.

10. Tome sol pela manhã. 
Pelo menos quinze minutos exposto à luz,  
no início da manhã, ajuda a  
equilibrar o relógio biológico. 
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