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FALTA DE SONO: 5 PROBLEMAS 
QUE O CORPO ENFRENTA SE 
VOCÊ NÃO DORMIRi 

Muito se fala sobre a necessidade de dormir com qualidade. De fato, a falta 

de sono pode trazer graves consequências para a saúde do corpo e da 

mente. 

Confira 5 problemas que o corpo pode enfrentar com a falta de sono: 

1. BAIXA IMUNIDADE 

Dormir é uma necessidade fisiológica do corpo humano. É durante o sono que 

o sistema imunológico se recupera para um novo ciclo. Quando você fica 

muito tempo acordado seu corpo acumula toxinas que podem ser bastante 

prejudiciais à saúde. 

2. INSTABILIDADE EMOCIONAL 

A falta de sono faz com que as emoções fiquem descontroladas e causa 

variações de humor repentinas. Não é raro para quem sofre de insônia ou 

outro distúrbio do sono sair de uma crise de risos para uma de choro. 

3. SINTOMAS DE ESQUIZOFRENIA 

Depois de pouco mais de 24 horas sem dormir, a consciência corporal é alterada, 

você sente grande sensibilidade a cores, brilho e luz e tem a noção de tempo e 

direção afetada. Todos estes sintomas são também relatados por pacientes que 

sofrem com a esquizofrenia. 

 

http://www.bedtime.com.br/blog/sono-em-dia/conheca-os-diferentes-tipos-de-insonia/
http://www.bedtime.com.br/blog/curiosidade-do-sono/disturbios-do-sono-mais-comuns/
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4. MAIOR RISCO DE DOENÇAS 

Problemas cardíacos como Acidente Vascular Cerebral (AVC) e Enfarte do 

Miocárdio, além de doenças como hipertensão e diabetes, ocorrem com mais 

frequência em pessoas que dormem pouco. 

5. INCONSISTÊNCIA HORMONAL 

Uma noite de qualidade garante o controle e o bom funcionamento do 

sistema hormonal. Já a falta de sono adequado provoca alterações e faz com 

que os hormônios fiquem descontrolados. 

 

i Fonte: www.bedtime.com.br  
A Fundação Luiz Almeida Marins Filho desenvolve a campanha educativa e de divulgação científica – 
“Dormir pouco: o mal do século XXI” – saiba mais em www.fundacaolamf.org.br  
 

 

                                                           


