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SONO
TRANQUILO
CONheçA OS pRINCIpAIS
dISTúRbIOS e vejA dICAS pARA
TeR Um SONO TRANQUILO

HORA DE MUDAR DE ESCOLA. 
E AGORA?

eSgOTAmeNTO
pROfISSIONAL e A
‘SíNdROme de
bURNOUT’
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Neste mês de janeiro, a Revista 
MedABC inicia o ano falando sobre 
como administrar a possível neces-
sidade de mudar os filhos de escola. 
São vários os motivos que podem le-
var a essa situação, como o término 
dos ciclos da educação infantil e do 
fundamental I e II, por exemplo, assim 
como mudança de cidade, questões 
financeiras e familiares, entre outras. 
Saiba nesta edição como minimizar 
problemas e facilitar a adaptação dos 
filhos à nova escola. Além disso, veja 
dicas para escolher adequadamente 
o estabelecimento onde os filhos irão 
estudar.

Também neste número, confira ar-
tigo sobre os distúrbios do sono, a di-
ficuldade para dormir e os problemas 
mais frequentes, como a insônia, a sín-
drome da apneia obstrutiva do sono e 
a síndrome das pernas inquietas. Veja 
também as dicas para a correta higie-
ne do sono e os hábitos adequados, 
como evitar à noite o álcool, bebidas 
com cafeína e a nicotina.

Por fim, a edição de janeiro tam-
bém aborda a síndrome do esgota-
mento profissional – mais conhecida 
como síndrome de burnout. Trata-se 
de transtorno mental diretamente re-
lacionado ao ambiente e à vivência no 
trabalho, que acomete especialmente 
áreas profissionais que lidam com pes-
soas – nos últimos anos, professores, 
controladores de voo e funcionários 
públicos, além de estudantes e pro-
fissionais da área da saúde, têm sido 
bastante investigados.

Boa leitura e ótimo 2017!



33

Os distúrbios do sono são muito pre-
valentes e consistem em problemas para 
dormir, durante o sono ou ainda para se 
manter alerta durante o dia. Eles provo-
cam prejuízos na qualidade ou na quanti-
dade de sono e repercussões diurnas, im-
pactando a saúde e a qualidade de vida. 
As causas são variadas, mas as principais 

são hábitos irregulares de sono, abuso de 
substâncias estimulantes ou sedativas e 
doenças psiquiátricas. Entre os mais de 80 
distúrbios conhecidos, os mais frequentes 
são a insônia, a síndrome da apneia obs-
trutiva do sono e a síndrome das pernas 
inquietas.

Para melhorar o sono, o ideal é cultivar 

bons hábitos, como ter horários regulares 
para deitar-se e levantar-se, praticar exer-
cícios físicos em horários recomendados, 
evitar álcool, bebidas com cafeína e nico-
tina à noite, assim como refeições pesadas 
próximas ao horário de dormir. Um am-
biente de sono agradável, com baixa lu-
minosidade e quieto também é essencial.

DrA. rosA HAsAn 
Coordenadora do Laboratório do sono da Faculdade

de Medicina do ABC e neurologista do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da Universidade de são Paulo

SONO TRANQUILO

 - Apneia do Sono: Estudo recente indica que mais de 30% dos paulistanos 
sofrem de síndrome da apneia obstrutiva do sono. Mais conhecida como apneia do 
sono, caracteriza-se pela interrupção repetitiva da respiração durante o sono e pode 
ocorrer de maneira breve ou prolongada. Essas pausas fazem com que o sono seja 
de má qualidade e fragmentado, além de causarem alterações na oxigenação san-
guínea. Os inconvenientes afetam o sistema cardiovascular e elevam o risco de AVC 
(Acidente Vascular Cerebral), infarto do miocárdio e hipertensão arterial, além de ge-
rarem cansaço durante o dia.
 - Insônia: Estima-se que 10% da população sofra de insônia crônica. A taxa 
geralmente supera 50% em pacientes com problemas psiquiátricos, mulheres pós-
menopausa e idosos. Trata-se da queixa de sono mais comum no adulto e os principais 
sintomas são a incapacidade de iniciar ou manter o sono, o sono de má qualidade, 
fadiga ou baixo rendimento durante o dia e insatisfação com a qualidade de sono.
 - Síndrome das Pernas Inquietas: É a insônia em decorrência da necessidade 
incontrolável de movimentar os membros inferiores. A síndrome das pernas inquietas 
atinge pelo menos 5% da população e tem por característica principal a urgência em 
mover as pernas no período noturno e durante o repouso.

pRINCIpAIS dISTúRbIOS dO SONO

CONheçA OS pRINCIpAIS dISTúRbIOS e vejA dICAS pARA TeR Um SONO TRANQUILO

- Estabelecer uma rotina diária.
- Não dormir muito durante o dia, 
somente cochilos de 30 minutos a uma 
hora.
- Ambiente de sono com temperatura e 
luminosidade adequadas.
- Utilizar colchão apropriado (molas) e 
travesseiro da altura da cabeça.
- Não ingerir alimentos estimulantes 
antes de dormir, como a cafeína.
- Evitar ingestão de grandes quantida-
des de alimentos ou de comidas gordu-
rosas, que dificultam a digestão.

dICAS pARA A bOA
hIgIeNe dO SONO
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Ser mãe e pai é uma vivência fasci-
nante, que nos reporta a todo o momen-
to a tomar decisões importantes sobre 
diversos assuntos relacionados à vida 
do filho e no lugar dele. Quando o filho 
está na educação infantil, fundamental I 
e II ou no ensino médio e ocorre a neces-
sidade de repensar a continuidade ou a 
troca de escola, a decisão envolve neces-
sariamente um “diálogo interno” e contí-
nuo entre a razão e a emoção.

Mudar de escola, com certeza, é uma 
travessia que envolve diversos aspectos, 
gerando expectativas, dúvidas, certe-
zas, entre outros sentimentos. Um aluno 
pode mudar de escola porque terminou 
na própria escola os ciclos da educação 
infantil e do fundamental I ou II, por 
exemplo. Há momentos em que a troca é 
necessária porque a família precisa mu-
dar de cidade, por necessidade de eco-
nomia financeira ou para ficar mais perto 
de casa ou do trabalho dos pais. Também 
existem situações de dificuldade peda-
gógica ou de relacionamento, pela falta 
de adaptação ao método pedagógico, 
por estar sendo vítima de bullying, entre 
outros motivos.

Independentemente do aluno desejar 

ou não mudar de escola, é fundamental 
permitir condições para que ele se rela-
cione com amigos, professores e a escola 
anterior, para que não perca contato com 
pessoas com as quais passou anos juntos 
e criou raízes de afeto e fidelidade.

A forma como cada filho irá receber a 
notícia da troca de escola é muito singu-
lar e específica de cada família. Quando 
há 2 ou 3 filhos, cada um poderá sentir 
de forma diferente a notícia. Entretanto, 
é necessário que os pais relatem ao filho 
os motivos reais da necessidade de troca 
de escola.

Caso ocorra dificuldade de adaptação 
na nova escola, os pais devem observar 
sinais de estresse, tristeza, irritabilidade, 
desejo de faltar nas aulas, não realização 
das tarefas, alterações de sono, falta de 
apetite, dificuldades de integração e de 
relacionamento. São situações em que 
há necessidade de diálogo aberto com 
o filho, além da busca de apoio e orien-
tação com a coordenadora pedagógica 
e educacional da nova escola. Estreitar 
a convivência com colegas, convidando 
para um lanche em casa, por exemplo, 
é uma medida que costuma trazer bons 
resultados.

É comum o relato de alunos que se 
sentem mais preocupados com a mu-
dança de escola quando o caminho é da 
escola particular para a pública. Porém, o 
inverso também ocorre – ou seja, a sin-
gularidade de cada constituição familiar 
irá fazer toda a diferença na aceitação e 
adaptação na nova escola.

Independentemente do ensino ser 
público ou particular, pais e filhos preci-
sam estar unidos nesta decisão, pois os 
alunos costumam ter medo declarado de 
não serem aceitos, de não saberem an-
dar pela estrutura física da nova escola, 
do novo material pedagógico e de como 
serão tratados pelos novos professores.

Apesar das possíveis dificuldades ini-
ciais, é preciso ressaltar que a mudança 
pode ser uma experiência muito positiva, 
com novas descobertas e amizades, sem 
deixar para trás as raízes positivas culti-
vadas na escola anterior. Para que isso 
ocorra, a nova escola e a família exercem 
papel fundamental. Precisam estar en-
volvidas nos cuidados desta decisão e, 
principalmente, durante todo o processo 
de adaptação, com participação ativa em 
todas as etapas, caracterizando-se como 
porto seguro na vida dos filhos.

ALEssAnDrA BErnArDEs CATUrAni WAjnszTEjn
Mestre, psicóloga, psicopedagoga e neuropsicóloga, 
coordenadora do núcleo Especializado em Aprendizagem da 
Faculdade de Medicina do ABC (nEA-FMABC)

hORA de 
mUdAR de eSCOLA. 

e AgORA?
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Conheça alguns dos
principais cuidados na hora
de buscar uma nova escola
- Adaptar a realidade financeira da família à mensalidade.
- Informar-se sobre o método de ensino.
- Conhecer as formas e os critérios de avaliação e as estratégias de recuperação.
- Saber se a escola possui apoio ou reforço escolar para alunos com dificuldades.
- Analisar se as práticas esportivas e artísticas se adequam às expectativas e anseios 
do filho.
- Verificar se a escola está aberta à adaptação e à inclusão social.
- Conferir se a estrutura proporciona higiene e manutenção adequadas.
- Pesquisar a qualidade alimentar dos refeitórios e cantinas.
- Constatar se a escola incentiva os professores à formação continuada.
- Verificar se a escola abre espaço de diálogo com profissionais da área multidisci-
plinar, como psicólogos, fonoaudiólogos e fisioterapeutas, por exemplo.
- No período integral, verificar se a escola oferece atividades variadas.
- Conferir se a escola monitora as lições de casa, principalmente no caso de período 
integral.



sErgio BALDAssin 
Professor de Psiquiatria e chefe do Departamento de neurociências
da Faculdade de Medicina do ABC
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eSgOTAmeNTO
pROfISSIONAL e A
‘SíNdROme de
bURNOUT’

Transtorno mental descrito na década 
de 70 e cada vez mais comum nos dias de 
hoje, a síndrome do esgotamento profis-
sional – mais conhecida como síndrome 
de burnout – está diretamente relaciona-
da ao ambiente e à vivência no trabalho. 
Trata-se de transtorno que acomete espe-
cialmente áreas profissionais que lidam 
com pessoas. Características pessoais de 
exigência, cobrança e de busca pela per-
feição são agravantes, potencializando o 
número de sintomas de ansiedade e de 
depressão.

O burnout é comum entre aqueles que 
gostam do que fazem, mas que estão sem 
supervisão e recursos, pois atualmente 
o lado financeiro pesa muito. O segredo 
está no ‘coping stress’, ou seja, na forma 
como a pessoa lida com o estresse. Dessa 
forma, é possível que indivíduos com alto 
nível de estresse sofram menos quando 
buscam uma vida balanceada, lidando 

com os problemas de maneira consciente 
e madura, dividindo preocupações, pra-
ticando esporte e mantendo uma vida 
social com amigos. Preservar o sono, pre-
ferir a alimentação saudável e realizar 
atividades físicas e culturais também são 
atitudes importantes.

Os principais sintomas físicos da sín-
drome de burnout são comportamentais 
(oscilações de humor, cinismo e negati-
vismo), somatização (dores de cabeça e 
pelo corpo, tontura e distúrbios do sono) 
e emocionais (ansiedade e depressão). 
Medicamentos e psicoterapia, associados 
a atividades físicas da preferência do in-
divíduo são as opções terapêuticas mais 
comuns.

O tratamento é bastante positivo, mas 
existem casos em que deixar o emprego 
mostra-se uma excelente opção. Alguns 
pacientes relutam por muitos anos, mas 
ao saírem do emprego ficam felizes e, 

surpreendentemente, melhores. Cada 
caso é um caso e precisa ser avaliado in-
dividualmente.

Segundo a American Medical Asso-
ciation, algumas especialidades médicas 
– como a emergência e a medicina de 
família – têm altas taxas de burnout en-
tre seus profissionais. De maneira geral, a 
classe médica já apresenta índices maio-
res quando comparada à população. Nos 
últimos anos, professores, controlado-
res de voo e funcionários públicos, além 
de estudantes e profissionais da área da 
saúde, têm sido bastante investigados. A 
“vida útil” de um enfermeiro que lida com 
câncer infantil, por exemplo, pode ser de 
somente 7 anos. De um funcionário pú-
blico, 17 anos, considerando como vida 
útil o tempo produtivo na função original. 
Depois disso, trata-se de reciclagem ou 
aproveitamento da experiência adminis-
trativa.






