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O sono é um estado
o transitóriio e reversível, que se
e alterna com
c
a
vigília. É um processo ativo env
volvendo múltiplos
m
e complexo
os mecanismos
mentais em
m vários sistemas
s
e em regiõ
ões do sis
stema
fisiológicos e comportam
o sono são identificad
dos dois esttados distin
ntos. O prim
meiro
nervoso central (SNC). No
a-se de um sono mais lento, ou ssono não REM
R
(movim
mento rápid
do dos olho
os, da
trata
sigla em inglês
s), e o segundo é um
m sono com
m atividade
e cerebral m
mais rápida, ou
o REM. O sono não RE
EM é dividiido em três
s estágios, segundo a progressã
ão da
sono
sua profundidade. Já o sono REM ccaracteriza--se pela attividade ce
erebral de baixa
m
rápida
a, por epissódios de movimento
os ocularess rápidos e de
amplitude e mais
xamento muscular
m
má
áximo. Além
m disso, ta
ambém se caracteriza
a por ser a fase
relax
onde
e ocorrem os
o sonhos (INSTITUTO
(
O DO SONO
O, 2016). Em
E um indi víduo norm
mal, o
sono
o não REM e o sono REM altern
nam-se ciclicamente ao
a longo da
a noite. O sono
não REM e o so
ono REM re
epetem-se a cada 70 a 110 minutos, com 4 a 6 ciclo
os por
e. A distrib
buição dos estágios d
de sono durante a no
oite pode sser alterada
a por
noite
vário
os fatores, como: idade, ritmo ccircadiano, temperatu
ura ambien
nte, ingestã
ão de
drogas ou po
or determinadas doe
enças. Mas normalm
mente o ssono não REM
centra-se na
n primeira
a parte da
a noite, en
nquanto o sono REM
M predomin
na na
conc
segu
unda parte (INSTITUTO
O DO SONO
O, 2016).
O sono é uma form
ma dinâmic
ca de resta
auração da
a homeosta
ase e
otimização da função
f
de vários
v
siste
emas fisioló
ógicos, send
do vital parra a restauração
ecidos, cres
scimento e conservaç ão de enerrgia (ADAM; OSWALD , 1977 e 1983).
de te
Além
m disso, um
ma boa qu
uantidade e qualidad
de de sono
o parecem
m ter um papel
fisiológico impo
ortante na regulação
r
d
do processa
amento da dor (HAAC
CK et al., 2009).
entanto, a qualidade e a quanti dade de so
ono são affetadas porr vários fattores,
No e
tais

como,

influências

culturaiss,

sociais
s,

psicológicas,

co
omportamen
ntais,

patológicos
s e ambien
ntais. As m
mudanças na
n sociedad
de modern a incluem mais
fisiop
horas trabalhad
das e traba
alho em pe
eríodo noturno (24 – 7h), o que
e acaba gerrando
orbidades. Estas mud
danças red
duzem a duração do sono ocassionando menos
m
como
horas

as
dormida

por

dia,
d

princiipalmente

entre

s
as

populaçções

ocide
entais

ERSTEDT; NILSSON,
N
2003). Esttas tendênc
cias têm le
evado a um
m aumento
o dos
(AKE
relattos de fadig
ga, cansaço
o e sonolên
ncia diurna
a excessiva (BLIWISE , 1996). A falta
de so
ono exerce efeitos delletérios em
m uma varie
edade de sis
stemas, co m mudanças no
meta
abolismo, no
n sistema
a endócrino
o, e nas vias
v
imunes
s (KNUTSO
ON et al. 2007;
2
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SPIE
EGEL et al., 2009; SPIEGEL e
et al., 200
04; TAHER
RI et al., 2004; MIL
LLER;
CAPP
PUCCIO, 20
007).
nstrado qu
ue perturba
ações do so
ono contrib
buem
Estudos têm demon
ainda
a

para

uma

HAYT
THORNTHW
WAITE,

aior
ma
20
004;

sensiibilidade

a

KUND
DERMANN

percep
pção
et

al.,

de

2004).

dor

(SM
MITH;

O
Outros

esttudos

mosttraram que
e a privação
o de sono p
produz resp
postas de hiperalgesia
a em humanos e
pode
em prejudicar o func
cionamento
o dos siste
emas inibitórios end
dógenos da
a dor
(LAU
UTENBACHE
ER; KUNDE
ERMANN; K
KRIEG, 20
006; SMITH
H et al., 2007). Esttudos
expe
erimentais em
e voluntá
ários saudá veis demon
nstram que
e a restriçã
ão ou a priv
vação
total do sono durante um ou mais di as, leva ao
o desenvolv
vimento de dor esponttânea
ACK et al., 2007). Estudos adicio
onais mostrraram que nessas me
esmas cond
dições
(HAA
de re
estrição ou privação do
d sono, a sensibilidad
de à dor ev
vocada exp
perimentalm
mente
é aumenta (MO
OLDOFSKY;; SCARISBR
RICK, 1976
6; ONEN ett al., 2001,, KUNDERM
MANN
OEHRS et al., 2006; S
SMITH et al., 2007).
et al., 2004, RO
O sono repara, re
egenera e revigora o organism
mo do desgaste
nte seu estado de v
vigília, resttaurando assim a ho
omeostase, e é
ocorrido duran
ável supor que a interrupção o
ou a aboliç
ção do sono pode lev
var a altera
ações
razoá
comp
portamenta
ais, como aumento da sensibilidade à dor
d
(NASCIIMENTO ett al.,
2007
7). Problem
mas de sono e dor representam grandes
s preocupa
ações de saúde
s
públiica; além de serem
m altamentte prevalen
ntes, ambas as con
ndições têm
m se
mosttrado persis
stentes e recorrentes,, resultando em altos custos socciais (HOY et
e al.,
2010
0; MORIN et
e al., 2009; BREIVIK
K, 2012). A relação entre
e
sono e dor tem
m sido
inves
stigada exttensivamen
nte nas últiimas décad
das. Evidên
ncias de esstudos clínic
cos e
epide
emiológicos
s mostrara
am que o
os indivídu
uos com dor
d
crônica
a também são
susceptíveis de
e ter uma série de p
problemas de sono (S
SIVERTSEN
N et al., 2009).
es agudas e crônicas estão intim
mamente associadas com
c
distúrb
Dore
bios do sono. A
dor ttem sido re
elatada com
mo uma ca
ausa imporrtante de in
nsônia e, i nversamen
nte, o
sono
o interrompido frequ
uentemente
e tem sid
do associada ao au
umento da dor
(KUN
NDERMANN
N et al. 2004
4; ONEN ett al., 2000)).
A média de horas d
de sono nec
cessárias pa
ara suprir a
as necessid
dades
de um adulto é de 7 a 8 horas
h
de so
ono. A insônia engloba
a a incapaccidade de iniciar
c
a u
um estado de repouso
o e desperttar espontâ
âneo.
e/ou manter o sono, ou chegar
e ser asso
ociados a sintomas diurnos como
c
fadig
ga, déficitss de mem
mória,
Pode
problemas socia
ais, profissionais, acad
dêmicos, déficits de desempenho
d
o, alterações de
ncia diurna,, falta de m
motivação, vulnerabilid
v
dade a acid entes, sintomas
humor, sonolên
áticos e uma preocu
upação com
m o sono que perpetua o ciclo
o de insôn
nia. A
somá
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priva
ação do son
no pode lev
var a uma rredução de
e um terço no metabo lismo da gllicose
e au
umento na proteína C reativa e da interle
eucina-6 (S
SPIEGEL; LLEPROULT; VAN
CAUT
TER, 1999)). Dormir por
p mais de
e 9 horas parece
p
ter efeitos
e
sem
melhantes. Onen
e colaboradores
s (2001) mostraram
m
que indivíd
duos desenvolveram h
hiperalgesia
a aos
mulos mecâ
ânicos após
s 40 horas d
de sono tottal.
estím
As queixa
as do sono estão pres
sentes em 67 a 88% dos transto
ornos
de dor crônica,, e pelo me
enos 50% d
dos indivíduos com in
nsônia, que
e é o transtorno
ono mais comumente diagnosticcado sofrem
m de dor crrônica (MOR
RIN et al, 2006;
2
do so
SMIT
TH et al., 2007).
2
Além do maiss, tanto a dor crônica
a quanto o
os distúrbio
os do
sono
o compartilham uma série de co
omorbidade
es de saúde física e m
mental, como a
obes
sidade, o diabetes
d
tip
po 2 e dep
pressão (DA
AVIES et al.,
a
2006; FINAN; SM
MITH,
2013
3). Dor e distúrbios do sono compartilh
ham uma relação re
ecíproca: a dor
interrfere com o com a qualidade
q
do sono e por sua vez, o son
no interrom
mpido
perpetua os sin
ntomas da dor. Além disso, vias nociceptiivas e viass de sono-v
vigília
em comparrtilhar tran
nsmissão sserotonérgica. Um le
evantamentto com 18
8.980
pode
indiv
víduos de cinco
c
países europeuss mostrou que os participantes com cond
dições
dolorrosas crôn
nicas eram
m mais accometidos de insônia em co
omparação com
indiv
víduos sem condições de dor crôn
nica (OHAY
YON, 2005).
Embora haja claram
mente uma
a forte rela
ação entre dor e sono, de
form
ma que a in
nsônia aum
menta tanto
o a probabilidade e a gravidade
e da dor clínica,
não é claro ex
xatamente por que issto ocorre. Especificamente, não
o se sabe se a
nia aumentta a dor ex
xacerbando
o as condiç
ções que causam
c
dorr, por exem
mplo,
insôn
atrav
vés de alte
erações imu
unológicas q
que causam
m dores musculares e articulare
es, ou
se a má

qua
alidade

do
o sono

affeta o prrocessamen
nto da do
or diretam
mente

sensibilizando os
o nociceptores perifé
éricos e/ou afetando os mecanism
mos inibitórrios e
ausando um
m estado de
e hiperalgesia generalizada (BUS
SCH et al, 2012;
2
facilitadores, ca
004). Apessar dos me
ecanismos envolvidoss nesta re
elação
KUNDERMANN et al., 20
u
noite de sono de
e boa
bidirecional ainda não esttejam total mente esclarecidos, uma
mportante fferramenta
a para reduzir as queix
xas de dor..
qualiidade pode ser uma im
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