Os distúrbios do sono
na América Latina.
Os distúrbios do sono são alterações nos padrões ou hábitos de dormir
que afetam entre 46% e 50% da população mundial. O sono de má
qualidade ou insuficiente pode ter consequências negativas na saúde,
desempenho no trabalho e vida pessoal.1
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Os distúrbios do sono mais comuns
na América Latina
A insônia é o distúrbio do sono mais comum. As pessoas têm
dificuldade para adormecer, não têm sono contínuo ou passam pelas
duas situações. Como resultado, dormir muito pouco ou muito mal.6
Principais causas:
· condições tais como asma,
problemas gastrointestinais
e dor crônica
· ingestão de medicamentos
para a pressão arterial, alergias,
entre outros.
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Apneia do sono obstrutiva é uma patologia respiratória que
caracterizada por ronco habitual, repetidas pausas na respiração e
sonolência diurna.9
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O ronco pode ser um sintoma de apneia obstrutiva do sono.
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Os distúrbios do sono são um problema de saúde pública importante e apresentam um
peso econômico e social cada vez maior. Neste Dia Mundial do Sono, queremos
continuar a educar as pessoas na América Latina sobre a importância de dormir bem,
como identificar possíveis sintomas de distúrbio e as opções disponíveis para
tratamento e recuperação.
Para saber mais sobre a importância do sono e da apneia do sono, visite:
www.philips.com.br/apneiadosono
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