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Por gerações, pessoas têm dito aos pais: é ruim acordar um bebê dormindo; bebês dormem
melhor em um quarto silencioso; deixar crianças chorarem é uma boa maneira para treinar para
o sono; a partir dos três meses, os bebês dormem melhor. Errado, diz o especialista em
crianças, dr. Harvey Karp. Em O bebê mais feliz: guia para um ótimo sono, ele derruba mitos
comuns, redefine nossa compreensão das necessidades de sono das crianças e dá conselhos
infalíveis para transformar noites de pesadelo chorosas em uma serenidade que dura a noite
toda. Além disso, ele apresenta técnicas que mudam paradigmas e fazem o bebê dormir
tranquilamente.Mas o dr. Karp não apenas esclarece equívocos. Ele equipa os pais com uma
série de técnicas únicas e certeiras para estimular o sono, incluindo:• Bom demais para ser
verdade: dois passos que treinam até recém-nascidos para dormir;• Remando contra a maré:
corte o risco de SMSI... instantaneamente;• Dormir próximo: consiga todas as vantagens sem
nenhum dos riscos;• E muito mais!Esqueça tudo o que você achava que sabia sobre colocar
uma criança para dormir. É possível conseguir uma boa noite de sono para você e seu bebê
com O bebê mais feliz: guia para um ótimo sono.

Book DescriptionEl primer libro de la creadora de la comunidad Madremente rompe con los
dogmas sobre la maternidad --This text refers to an out of print or unavailable edition of this
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IntroduçãoQuando os filhos são jovens, você não dorme.Quando são adultos, você não tem
descanso.– DITADO POPULARO seu bebê derrete seu coração quando é ninado... e depois
deixa os pais completamente insanos pelo resto da noite? Sua casa torna-se um campo de
batalha quando seu garotinho esperneia e grita “não, não, não!” quando é hora de ir para a
cama?Ter um filho é a experiência mais maravilhosa que você provavelmente terá, mas um filho
que dorme mal lhe traz um duplo dilema: Você sente que está tirando uma nota ZERO em “ser
mamãe” (ou “ser papai”).E você também fica completamente exausto.Ahhh... Sono!Se você for
igual à maioria das mães de primeira viagem, uma boa noite de sono cintila em sua mente
fatigada tal qual uma miragem no deserto. Não é à toa que distúrbios do sono são a maior
reclamação dos pais sobre o comportamento dos filhos.E não são apenas os recém-nascidos:
um terço das crianças pequenas luta com a hora de dormir, e metade ainda acorda uma vez por
noite (um a cada dez acorda duas vezes por noite... ou mais!). Não é de surpreender que uma
pesquisa de 2004, feita pela National Sleep Foundation, descobriu que milhões de pais
dormem menos de seis horas por noite (desses, um em cada cinco com bebês e um a cada
oito com crianças pequenas e pré-escolares).Pais exaustos até os ossos frequentemente se
tornam vítimas da alimentação excessiva, discussões, acidentes, doenças, ansiedade e até
mesmo depressão. E, de modo semelhante a uma pedra jogada em um lago, a exaustão
acarreta onda após onda de preocupações, como:•“Estou criando maus hábitos?”•“Deixá-lo
chorar até dormir pode cicatrizar meu bebê emocionalmente?”•“Eu deveria organizar uma rotina
para o meu bebê?”•“Será que um dia isso vai parar?”Os pais de hoje possuem pouca
experiência com bebês – impressionante, mas muitos nunca haviam tocado em um recém-
nascido em suas vidas! Então, eles procuram por respostas em pilhas de manuais sobre sono
nas estantes das livrarias (nos últimos vinte anos, mais manuais sobre o sono foram publicados
e descreditados do que qualquer outro tipo de livro sobre educação dos filhos).No entanto,
esses guias normalmente desorientam os pais e fazem as coisas ficarem ainda mais
confusas:•“Segure sua criança... mas não a mime demais!”•“Aninhe seu bebê... mas não crie
uma dependência!”•“Ame seu bebê... mas feche a porta do quarto e deixe-o chorar até que
durma!”Como resultado, os pais iniciantes ficam alternando entre se sentirem craques da liga
profissional (nos dias bons) e patetas vacilantes (nos dias restantes). E, ainda por cima, a
maioria dos pais de hoje perdeu o forte sistema de apoio que ajudou seus antepassados a lidar



com esses problemas: famílias grandes e prestativas, relações próximas com vizinhos e
garotas jovens que moram no fim da rua, dispostas a serem babás.No entanto, pode ser
tranquilizante o fato de que bilhões de pais (levando em consideração os pais desde o início
dos tempos) conseguiram superar esses obstáculos, o que significa que você também
consegue.Isso nos leva à melhor das notícias: algumas ideias simples (que misturam o
conhecimento antigo com a mais moderna ciência) podem ajudar-lhe a resolver a maioria dos
problemas de sono de seu filho em menos de uma semana. Ou, ainda melhor, prevenir os
problemas antes que eles aconteçam!Soa bom demais para ser verdade? Eu já ouvi isso
antes...Muitos pais e mesmo os médicos ficaram um pouco céticos quando lancei o DVD e o
livro O bebê mais feliz do pedaço (editora Planeta), uma década atrás. Mas aquelas ideias
simples têm ajudado milhões de pais ao redor do mundo a acalmar seus bebês inquietos (até
mesmo os que têm cólicas frequentes) em questão de minutos!De maneira parecida, as
inovações inesperadas no meu DVD e livro seguintes, A criança mais feliz do pedaço (editora
Pandorga), surpreenderam muitos ao lidar com um problema que tem atormentado pais há
séculos: por que crianças pequenas são tão irracionais? De repente, os pais possuíam novas
maneiras de parar os ataques de birra e de ajudar até mesmo crianças pequenas a se tornarem
mais pacientes e cooperativas, em questão de dias!Depois de trinta anos tratando milhares de
bebês, tive a oportunidade de descobrir soluções práticas para problemas comuns... que
inesperadamente funcionaram bem e rápido. E agora, estou entusiasmado em oferecer a você
alguns passos simples (mas surpreendentes) para ajudar seu bebê ou criança pequena a
dormir maravilhosamente por toda a noite.A mudança dos tempos: um objetivo e uma
promessaIsso soa como algo inacreditável, mas, há sessenta anos, poucas mães norte-
americanas amamentavam seus bebês. Depois de dezenas de milhares de anos de mães
amamentando seus próprios filhos, as mulheres nos Estados Unidos quase perderam essa
habilidade vital.Foram necessários milhões de dólares, décadas de esforço e uma campanha
nacional para derrubar o mito de que as fórmulas industrializadas eram melhores do que o leite
materno. Mas o esforço valeu a pena: hoje, as mulheres amamentam de maneira convicta.
Como resultado, as crianças estão mais saudáveis, e as mães também.Agora que acabamos
com o mito de que o “leite materno não é o melhor para o bebê”, meu objetivo é corrigir outro
conjunto de mitos – os mitos sobre o sono, que têm confundido e enganado pais exaustos por
séculos.Por exemplo:•Bebês precisam dormir em silêncio total... Errado!•Papinha de cereal de
arroz melhora o sono do bebê... Errado!•Todos os bebês dormem por mais tempo após os três
meses de idade... Errado!•Gases e cólicas fazem os bebês serem inquietos e agitados... Errado!
•Deixar chorar até cansar é o melhor jeito de treinar uma criança para dormir... Errado!Meu
objetivo é trocar essas ideias errôneas por novas abordagens para melhorar o sono de seu filho
rapidamente... O método do bebê mais feliz.Você irá descobrir:•Por que não conseguirá mimar
seu bebê pequeno.•Como adicionar uma hora (ou mais) ao sono de sua criança.•Por que
acordar os bebês acaba melhorando o sono deles.•Por que ruído branco funciona como mágica
na hora de dormir, em qualquer idade.•Quais as rotinas que funcionam melhor para a hora de



dormir.•Uma nova maneira, sem lágrimas, de treinar sua criança para dormir... chamada brilho
descontínuo.E aqui está minha promessa: os problemas de sono de seu filho podem ser
prevenidos ou resolvidos (rápida e amorosamente) com, provavelmente, pouco ou nenhuma
necessidade de deixá-lo esgoelar. Milhares de pais têm dormido mais ao utilizar os métodos
que você está prestes a aprender, e estou confiante de que você também dormirá.Os pais
brincam, dizendo que bebês deveriam vir com manuais de instrução. Bem, agora eles vêm!
Meu sonho é que este “manual de instruções” crie um mundo no qual as histórias sobre bebês
insones e pais exaustos só poderão ser achados em livros de História e contos de fada. Eu
realmente acredito que essas ideias simples ajudarão você a ter o dorminhoco mais feliz do
pedaço!Como usar este livroSe você já leu os livros O bebê mais feliz do pedaço e A criança
mais feliz do pedaço, reconhecerá algumas das técnicas antigas favoritas... Mas, desta vez,
exploraremos mais a fundo e aprenderemos como adaptar essas técnicas especificamente
para o sono. Eu identificarei essas ideias e dicas do método do bebê mais feliz em uma sessão
de revisão ao final de cada capítulo, e destacarei minhas novas ideias sobre o sono em seções
especiais, de modo que você possa encontrá-las mais facilmente.Além disso, à medida que
você avança pelo livro, talvez encontre algumas informações mencionadas mais de uma vez.
Isso ocorre porque, após ler o primeiro capítulo sobre os fundamentos do sono, você
provavelmente irá querer pular diretamente para a sessão que seja mais adequada à idade de
seu filho. Por isso, repeti alguns pontos importantes, de maneira que você não precise ficar
voltando no livro para encontrá-los.

Capítulo 1A ciência do sono:entendendo o lindo e profundo oceano da sonolênciaPontos-
chave:•O sono recupera a energia, melhora o pensamento, organiza memórias, fortalece a
imunidade, ajuda-nos a perder peso e muito mais.•Privação de sono atrapalha nosso
julgamento e deprime nosso humor, podendo ocasionar más decisões, acidentes de carro,
problemas do coração... e até câncer.•Cada dia é organizado pelos sinais da Natureza,
mostrando-nos que é hora de acordar com o sol e dormir após escurecer. Esse ritmo circadiano
é guiado pelo cérebro, ao liberar um hormônio especial do sono (melatonina).•O sono é feito de
ciclos: com movimentos rápidos de olho, ou REM (quando sonhamos e armazenamos as
memórias do dia), e não REM, o sono repousante, os quais se alternam por toda a
noite.•Crianças acordam mais vezes porque possuem ciclos de sono menores que os dos
adultos (sessenta minutos versus noventa minutos).•Bebês têm até cinco vezes mais sono
REM, permitindo a eles arquivar em suas memórias toda a torrente de coisas novas que
aprendem todos os dias!“Mas a cada noite vou para longe,Em direção à terra de Nod...”–
ROBERT LOUIS STEVENSONO lado escuro da Lua: o que acontece quando dormimos?Se
você é igual à maioria dos pais cansados que conheço a cada dia, aposto que você realmente
não quer uma aula de ciência neste momento. Em vez disso, está dizendo: “Por favor, só me
diga o que fazer!”.Então, fique à vontade para avançar se quiser. Mas muitas pessoas acham
que alguns fatos sobre esse incrível estado (o sono) ajudam a colocar os conselhos deste livro



em perspectiva. Por isso, vamos dar uma rápida olhada no que o sono realmente é.Fatos – e
mitos – sobre o sonoO sono é uma contradição! Passamos um terço de nossas vidas nele,
ainda assim, ele nos parece tão distante e estranho quanto as profundezas do oceano.Durante
os últimos trinta anos, o sono tem sido objeto de pesquisa de muitos cientistas brilhantes. E
graças às suas pesquisas, as coisas que temos aprendido sobre essa fronteira nebulosa estão
desfazendo séculos de equívocos. Por exemplo:Mito 1: Ao dormir, você está inconsciente.Fato:
Sono não é coma. Nós conseguimos ouvir o telefone ou o despertador tocando. Algumas
pessoas até mesmo falam e andam durante o sono. E, embora possamos dormir perto da
beirada da cama, dificilmente rolamos para fora dela.Na verdade, enquanto as ondas cerebrais
de uma pessoa em coma, ou sob anestesia, são muito fracas, as de uma pessoa dormindo
podem ser tão ativas quanto as de quando se está completamente desperto!Isso permite ao
cérebro sonhar, organizar e armazenar memórias, e até mesmo analisar periodicamente o
quarto para ter certeza que não há nada de errado. É por isso que podemos despertar do sono
por causa do cheiro de fumaça ou do som dos passos de um ladrão.É exatamente por esse
mesmo motivo que muitos bebês acham o silêncio de seus quartos desconfortáveis (é
estranhamente quieto comparado com o ruído e movimento que eles vivenciaram no ventre
materno).Mito 2: Durante o sono, seu corpo está em descanso.Fato: seus músculos podem
estar em repouso durante o sono, mas seu coração, pulmões e fígado (e a maioria dos outros
órgãos) trabalham em um turno de 24 horas. Até o cérebro está em atividade intensa durante o
período REM do sono (rapid eye movement – movimento rápido dos olhos).E, em raras
ocasiões, mesmo os músculos se ativam enquanto dormimos! Durante o pavor noturno,
crianças se debatem e gritam... ainda que em sono profundo.Mito 3: Ou você está acordado...
ou dormindo.Fato: você sabia que golfinhos dormem com apenas metade de seus cérebros por
vez? (Isso soa como uma técnica ótima para novos pais!) Bem, a parte interessante é que nós
também fazemos algo similar.Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia examinaram o
cérebro próximo à exaustão, e descobriram que algumas células cerebrais foram dormir
enquanto o resto continuou acordado. Em ratos privados de sono, 10% das células cerebrais
estavam em modo de sono profundo mesmo enquanto o roedor ainda estava acordado.Esse
“microssono” geralmente ocorre quando ficamos acordados por muito tempo. Então, a próxima
vez em que você colocar pomada para assaduras na sua escova de dente ou jogar as roupas
sujas no lixo, culpe as células cerebrais fatigadas que decidiram tirar uma soneca, enquanto o
restante das células cerebrais ainda está terminando o trabalho do dia.Mito 4: A ideia de “sono
de beleza”.Fato: Se você quer ter melhor aparência, durma mais! É a conclusão de um estudo
europeu recente. Pediram a observadores comuns que escolhessem as pessoas com melhor
aparência em uma grande quantidade de fotos (algumas cansadas, outras não), e eles
indicaram que os homens e mulheres mais descansados pareciam mais atraentes.Mito 5:
Nosso ciclo natural noite/dia é de 24 horas.Fato: Pode soar como ficção científica, mas nosso
cérebro não quer um dia com vinte e quatro horas. Na verdade, ele deseja um dia de vinte e
cinco a vinte e seis horas!Em 1962, pesquisadores europeus colocaram voluntários em um



bunker subterrâneo, completamente isolado do mundo. Sem nenhuma iluminação externa ou
relógios como referência, os voluntários rapidamente passaram para ciclos diários que duravam
quase vinte e seis horas.O que é essa coisa chamada sono?Ninguém precisa de lições para
dormir... nem mesmo bebês (embora eles precisem de instruções sobre quando dormir!).Por
exemplo, nos últimos cinquenta anos, algo muito estranho aconteceu com nosso sono: ele
encolheu! A média de tempo de sono noturno do adulto caiu de oito para aproximadamente
sete horas. Na verdade, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC) relata
que 21% dos adultos dormem apenas seis horas (e 8% dormem cinco horas ou menos!). Seria
isso bom ou danoso? Na verdade, nós realmente não sabemos. Embora passemos um terço de
nossas vidas dormindo, ainda há muitas questões sem resposta em relação a esse estado
nebuloso.Mas, graças ao campo crescente do que é chamado medicina do sono, estamos
começando a entender o que o sono – e a falta dele – faz por nós.Abelhas e pássaros dormem:
a recompensa do sonoBichos grandes e pequenos – de moscas a baleias – aninham-se e
dormem. Elefantes cochilam por aproximadamente quatro horas, leões dormem por vinte horas
e carneiros dormem por volta de oito horas por dia! (O que nos faz pensar: o que os carneiros
contam quando querem dormir?) Por que o sono é tão universalmente importante?
Primeiramente, ele nos revigora. O sono restaura o estado de alerta do cérebro e o vigor do
corpo.Em segundo, ele melhora nossa saúde. Como uma misteriosa vitamina S, o sono
fortalece nossas células de combate a infecções (é por isso que adolescentes costumam ficar
doentes após virarem a noite acordados), previne a depressão, diminui doenças cardíacas pela
metade, reduz obesidade e previne até mesmo câncer. (Pesquisadores da Universidade de
Ohio encontraram um aumento em cólons pré-cancerosos 50% maior em pessoas que
costumavam dormir menos de seis horas por noite, em contraste com pessoas que dormiam
mais de sete horas.)Finalmente, o sono permite ao cérebro e ao corpo se organizarem e se
prepararem para o dia seguinte. Durante o sono, nosso cérebro literalmente repassa os eventos
acontecidos no dia anterior. Novas experiências são comparadas com lembranças passadas e,
então, revisadas e organizadamente arquivadas para uso futuro.Essa reorganização de
memória é primordial para nossa habilidade de criar novas ideias. Não é à toa que dizemos “isto
vai fazer mais sentido pela manhã”. Não é a luz do dia que esclarece as coisas: é a intensa
atividade cerebral durante o sono que faz as memórias triviais desaparecerem e novas
soluções surgirem e se enraizarem em nossas mentes conscientes.Entrada para o sono:
facilitando a hora de dormirA maioria dos animais são criaturas de hábitos, quando o assunto é
quando e como dormem.Gorilas adoram cochilar em ninhos de galhos macios e folhas,
morcegos gostam de dormir em cavernas (pendurados de cabeça para baixo, segurando- se
pelos dedos dos pés) e muitas pessoas necessitam de algumas condições específicas para as
ajudarem a relaxar e dormir. Alguns precisam de uma cama macia, um travesseiro especial ou
mesmo uma coberta pesada. Você talvez precise de silêncio total, enquanto seu amigo só
consegue dormir com a TV ligada.Nós chamamos esses apoios úteis de “entradas para o
sono”. À medida que você as vir nos capítulos seguintes, algumas entradas serão maravilhosas



para seus filhos, enquanto outras o levarão imediatamente em direção ao desastre!O alto custo
do sono perdidoSe você é pai ou mãe de uma criança pequena, já deve ter aprendido o quão
rapidamente o cansaço se acumula quando você é perturbado várias vezes durante a
noite.Acordar diversas vezes nos faz ficar apenas em sono leve, reduzindo a quantidade do
sono profundo e restaurador de que precisamos para preparar nossas mentes e corpos para os
desafios do dia seguinte.Privação de sono crônica faz:Nosso humor piorar. Ficamos reclamões,
infelizes e exigentes.Nossa coordenação falhar. Ficamos desajeitados, sem equilíbrio e sujeitos
a acidentes.Nosso raciocínio diminuir. Nossa memória falha e ficamos confusos.Nossa
resistência se esfarelar. Ganhamos peso e sofremos problemas de saúde, de espinhas e até
câncer.Exaustão é uma experiência tão estressante que os fuzileiros navais dos Estados
Unidos são colocados em privação de sono durante longos períodos para treinar a capacidade
de resistir à tortura!Nós podemos até mesmo aguentar algumas noites de sono maldormidas,
mas isso acaba aumentando nossa “dívida de sono” com nosso corpo e cérebro, e ela
eventualmente precisa ser paga, seja com horas a mais de sono... ou com a sua saúde.Cérebro
da mamãe: sua cabeça tira férias não planejadasVocê já viu alguma camiseta na qual estava
escrito: “Meu Deus, esqueci o bebê no ônibus!”?A maioria das mães de recém-nascidos nota
que sua memória vira pudim logo após dar à luz (ou mesmo alguns meses antes). Muitas
mulheres brincam que parte do cérebro deve ter saído junto com a placenta, e mães
amamentando costumam dizer que “o cérebro sai com o leite”. (Cientistas especulam que
essas férias da memória são uma maneira de a Natureza ajudar as mulheres a esquecerem os
rigores do trabalho de parto.)E a exaustão faz essa perda de memória ficar ainda pior!
Felizmente, o cérebro da mamãe volta ao normal... eventualmente. Um estudo holandês
encontrou velocidades mais lentas que o normal no cérebro alguns meses após o nascimento
do bebê.Mas pesquisadores australianos descobriram que, anos após o trabalho de parto, o
cérebro funciona tão bem quanto antes da gravidez (exceto pela dificuldade em lembrar por
que elas costumavam achar as piadas do marido tão engraçadas).Bêbada – ou privada de
sono?Uma amiga jornalista disse ter ficado tão cansada quando se tornou mãe que, um dia,
quando foi buscar seu filho na creche, ela entrou de ré em uma vaga do estacionamento e
continuou avançando até acertar o prédio!O renomado pesquisador David Dinges, da
Universidade da Pensilvânia, provavelmente roubou mais sono dos outros do que qualquer
outra pessoa no mundo. Em um experimento, ele e sua equipe permitiram que alguns
voluntários dormissem apenas seis horas por noite, enquanto outros dormiam oito
horas.Durante o dia, os cientistas testavam todos os participantes a cada duas horas, medindo
sua capacidade de atenção. O grupo bem descansado mantinha-se atento, mas o grupo das
seis horas de sono começou a se tornar cada vez mais disperso e distraído. Depois de duas
semanas de pesquisa, a atenção do grupo que dormia seis horas caiu ao nível de pessoas
consideradas legalmente bêbadas!E, tal qual no estado de embriaguez, a privação de sono
leva a um mau senso crítico, tempo de reação lento e memória enfraquecida. Quando exausto,
você cambaleia, gagueja e balbucia palavras sem clareza. Em seus casos mais extremos, a



privação de sono pode até desencadear alucinações.De forma alarmante, a pesquisa sobre o
sono nos Estados Unidos, conduzida pela National Sleep Foundation em 2004, indicou que
48% dos pais confessaram dirigir em estado de sonolência, e 10% confessaram ter dormido ao
volante.Cuidado com a cura pela cafeínaVocê deve se lembrar que as células do corpo utilizam
um combustível especial chamado ATP (adenosina tri-fosfato). À medida que o ATP é usado
nas células do cérebro, ele acaba acumulando adenosina pura. Ao final do dia, há tanta
adenosina nas células do cérebro que uma reação em cadeia começa, criando “teias de
aranha” nele, forçando nossa mente a perder a concentração e os olhos a se fecharem.É
quando o café pode vir em resgate!Cafeína bloqueia a capacidade do cérebro de reconhecer
que os níveis de adenosina estão altos, interrompendo a mensagem de “estou com sono” e
fazendo você se sentir completamente acordado. Cafeína também causa a liberação de
adrenalina (fornecendo uma dose de energia nervosa) e catalisa a dopamina, um dos
hormônios naturais do “bem-estar”.A cafeína pode parecer tentadora, uma solução rápida
quando você está dormindo pouco... mas, cuidado! Ela vai direto para o leite, e pode fazer seu
bebê ficar mais irritado e desperto.Além disso, a cafeína mantém-se no corpo por mais de 12
horas (um quarto da cafeína vinda do cafezinho do almoço ainda estará no seu sangue à meia-
noite). Isso pode impedir você de chegar ao estado de sono profundo. E a fadiga, acumulada
por pouco sono profundo durante a noite, pode fazer você se sentir ainda mais fatigado,
irritadiço e deprimido, fazendo você consumir mais cafeína no dia seguinte!Minha sugestão?
Limite o consumo de café a apenas uma xícara pela manhã. Se você está exausto, tente tirar
uma soneca, em vez de mascarar sua fadiga com cafeína (ou estimulantes similares contidos
no chá, refrigerantes, energéticos, suplementos ou chocolate).Ritmo fascinante: seu ciclo
circadiano noite/diaComo você pode perceber, dormir o suficiente é crucial. Mas isso pode ser
difícil quando você está lutando por horas para acalmar um bebê que chora ou persuadindo seu
filho pequeno de olhos bem abertos a voltar para o quarto dele. Em sua frustração, você pode
se sentir tentado a pensar que seu filho está sendo genioso e rebelde, mas pode haver um fator
minando o sono de seu filho: o ritmo do relógio biológico.O relógio interno do cérebro orquestra
o lindo fluxo de nossos corpos por meio do despertar e do sono e, ao aprender um pouco da
ciência que há por trás desse processo, você terá uma compreensão que será a chave para
ajudar seu filho a se mover mais suavemente por essa dança diária. Então, vamos dar uma
olhada na biologia dessa coisa que chamamos de sono.Todas as plantas e animais dançam em
um determinado ritmo. Flores abrem-se de manhã e dobram suas pétalas à noite. Árvores
derrubam suas folhas no outono e formam brotos que se abrem na primavera, ursos hibernam a
cada inverno, emergindo do sono quando o clima fica mais quente.Para nós, humanos (e a
maioria das criaturas terrestres), nosso mais importante ritmo biológico é o ciclo de 24 horas, o
dia e a noite. Nosso corpo e cérebro refletem o mais fielmente possível essas ondas que
repetem luz e escuridão, alto e baixo a cada dia das nossas vidas. Os cientistas chamam essas
pulsações de ritmo circadiano (algo como “por volta de um dia”).Tendemos a não nos darmos
conta do quão importante é o ritmo circadiano, mas imagine como a vida seria sem esse relógio



interno que nos mantém em sincronia com o Sol. Em um dia, iríamos dormir na escuridão das
22 horas. No outro, poderíamos dormir na claridade de uma hora da tarde. E depois,
poderíamos dormir por cinco horas na segunda-feira e dezessete na terça. Seria o caos!
Felizmente, nosso ritmo circadiano nos ajuda a seguir perfeitamente os ciclos solares. Como
um tique-taque silencioso, esse relógio biológico interno nos acorda com a luz da manhã e nos
leva ao sono a cada noite (podemos mudar a hora de deitar e a hora de acordar, mas o ritmo
circadiano ainda manda que nossas horas de sono mais as horas em que estamos despertos
sempre totalizem 24 horas).Que não haja luzNosso relógio circadiano controla nosso ciclo dia/
noite por meio da liberação de um poderoso sinal indutor de sono: o hormônio melatonina.É
assim que funciona: quando a luz atinge a retina (a região que fica ao fundo dos olhos), ela
envia um sinal direto para um par de estruturas em formato de cabeça de alfinete, instaladas na
parte traseira dos olhos. Essas estruturas, o epicentro de nosso relógio biológico remoto, são
chamadas de núcleos supraquiasmáticos, ou NSQ.O NSQ então dispara um sinal “já é dia
claro” para uma estrutura que fica lá no fundo do cérebro, a pequena glândula pineal, que
prontamente interrompe a produção de melatonina. Isso continuará enquanto o sol brilhar.
Então, na medida em que a escuridão chega, o NSQ para de receber o sinal de luz e dispara
um sinal “agora é noite” para a glândula pineal, que inicia a liberação de melatonina, que, como
uma poção mágica do sono, rapidamente induz à sonolência.Até aqui, você deve ter notado
que o papel principal nesse ciclo é o da luz.Mesmo um pouquinho de luz (como a de um poste
na rua ou o farol de um carro passando pela rua) pode passar através de suas pálpebras
fechadas, mandando para seu NSQ uma mensagem para despertar, interrompendo a produção
de melatonina, o que transformaria a tarefa de dormir em um desafio.É por este motivo que
pessoas no Alasca (com dias de 24 horas no verão, e noites de 24 horas no inverno) têm
problema para conseguir dormir bem. Também é por isso que luzes fortes em sua casa após
escurecer (lâmpadas, TV, telas de computador... até mesmo seu telefone celular) podem causar
uma catástrofe no seu sono.Uma vez que adormecemos, o ritmo circadiano dá lugar a outro
ciclo, que irá então organizar e orquestrar nosso sono, as flutuações entre sono REM e não
REM.Os gregos antigos e o sonoHipnos era o deus do sono na mitologia grega. Ele era filho de
Nyx (Noite) e vivia na terra da escuridão eterna, muito além dos portões do sol nascente. A
cada noite, ele voava através do céu escuro, espalhando o dom do sono (até para os outros
deuses).De acordo com os gregos antigos, os irmãos de Hypnos eram Momo (Culpa), Nemesis
(Inveja), Geras (Velhice) e Tânato (A Morte Pacífica).E como você pode ter adivinhado, Hipnos
era também pai de Morfeu, o deus dos sonhos (a mãe de Morfeu era Pasitea, a deusa da
alucinação).Morfeu podia tomar qualquer forma nos sonhos das pessoas. Seus domínios reais
eram localizados logo ao lado do Rio do Esquecimento, e era protegido por dois terríveis
monstros, que reprimiam invasores ao transformarem-se nos piores medos dos visitantes (a
medicina moderna imortalizou o nome de Morfeu, por meio de uma de nossas mais potentes
drogas do sono, a morfina).Juntos, essa família mítica governava o sono e todas as suas
experiências relacionadas, de A até Zzzzzz.Uma história de dois sonos – REM e NREMVocê



terá uma compreensão melhor do sono de seu filho se compreender como seu próprio sono
funciona. Então, aqui vai uma visão mais próxima dos dois tipos especiais de sono que se
alternam, controlando nosso cérebro enquanto dormimos.Durante séculos, as pessoas
pensavam que o sono era um marshmallow de tranquilidade, longo e sem forma. Mas, há uns
sessenta anos, acidentalmente descobriu-se que ele é muito mais interessante do que isso.Em
1953, pesquisadores que observavam o sono de crianças notaram que, de tempos em tempos,
os olhos dos bebês se moviam sob as pálpebras fechadas (Observe seu bebê dormindo – é
divertido! Você notará que esses momentos vêm e vão, junto a pequenos sorrisos e aceleração
da respiração.)Essa observação é a primeira prova de que o sono não é um apagão contínuo
do escurecer ao amanhecer. É, de fato, formado por ciclos que se repetem, com dois tipos bem
distintos de sono: REM, quando nossos olhos dançam como se estivéssemos assistindo a um
filme projetado nas pálpebras, e não REM (NREM), quando nossos olhos estão completamente
parados.Quando dormimos, o cérebro normalmente entra em sono NREM, para um bem
merecido descanso. A cada noventa minutos, aproximadamente, nosso sono completa um
ciclo, passando do sono leve para o sono profundo, depois retornando ao sono leve, ou mesmo
um despertar breve. Isso geralmente é seguido por um período de cinco a vinte minutos de
sono REM para completar um ciclo. Nosso cérebro encadeia mais ou menos quatro a cinco
desses ciclos para criar uma noite de sono.Esse padrão pode ser visto na figura na página a
seguir. Esse diagrama é chamado de hipnograma e, como você pode ver, existem aparições
repetidas de sono NREM profundo e leve. Os primeiros ciclos possuem pouco REM, mas, à
medida que a manhã se aproxima, o REM aumenta e o sono profundo diminui. Um pouco antes
de acordar, o sono é praticamente REM puro alternado com sono leve (é por isso que nossos
sonhos são muito mais vívidos quando acordamos acidentalmente um pouco antes do
esperado).NREM – Uma visão mais detalhada do sono repousanteA cada noite, adultos
passam por volta de 85% de seu sono no modo NREM. Como mencionado, esse é o período
de sono que restaura e revigora corpo e cérebro. O sono NREM é dividido em três estágios –
leve, médio e profundo. Aqui, temos o que acontece em cada um deles: Estágio 1– Sonolência
ou “ligeiramente distraído”Ahh, sua mente está começando a relaxar. Você perde um pedaço do
programa de TV a que está assistindo... até que sente sua cabeça se mover subitamente e você
retorna ao estado desperto. Se alguém lhe perguntasse, você provavelmente diria que apenas
estava sonhando acordado.O estágio 1 costuma durar de 10 a 20 minutos.Estágio 2 – Sono
leveVocê está dormindo, mas acorda facilmente se alguém chamar seu nome, ou se
chacoalharem você. E, quando acordar, você com certeza sabe que estava dormindo.O estágio
2 costuma durar de 20 a 30 minutos.Estágio 3 – Sono profundo ou de “onda lenta”O estágio 3,
do NREM, é o mais revigorante: a parte mais perfeita do sono! Você está dormindo feito uma
pedra. A respiração é lenta e regular, e seu rosto e músculos estão relaxados, mas não
molengas. Erga o braço de seu filho enquanto ele estiver no estágio 3 do sono e você verá que
ele irá descer até o colchão lentamente. Em alguns casos, crianças e adultos suam bastante na
região da cabeça.O sono do estágio 3 também é chamado de “sono de ondas lentas”, porque



as ondas cerebrais mudam do padrão de pequenos e rápidos picos do estado acordado para
uma linha longa e ondulante. Essas ondas varrem o cérebro mil vezes por noite, apagando as
memórias do dia anterior e preparando o cérebro para um novo dia de aprendizado. Nesse
estágio mais profundo do sono, é difícil acordar alguém e, caso seja acordada, a pessoa
provavelmente precisará de um ou dois minutos para entender o que está acontecendo.O
estágio 3 é realmente profundo, por isso, é nesse estágio que os pais podem sufocar seus
filhos ao compartilhar com eles a cama, rolando por cima da criança. Ainda assim, está longe
de um estado de coma: você ainda pode acordar devido a alertas importantes, como um alarme
de fumaça ou seu bebê chorando.Quando você está acordando de um estado de sono
profundo, uma coisa estranha acontece: seu controle muscular pode falhar enquanto o seu
cérebro ainda está na terra do sono. É exatamente aqui que subitamente ocorrem os eventos
bizarros, tais como falar dormindo e pavores noturnos. Resumindo: parte do cérebro está
acordado e o restante, ainda em sono profundo.O estágio 3 normalmente dura de 20 a 30
minutos.
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Nathália e Pablo, “Excepcional. Livro excepcional que me ajudou bastante, mesmo tendo um
bebê de um mês. Não é um treinamento do sono, mas um livro que explica a fisiologia do sono
e dá verdadeiras dicas pro bebê dormir melhor. As dicas não são baseadas no choro, pelo
contrário: são bem gentis e levam em conta a exterogestação. Achei muito instrutivo e me
ajudou a melhorar o sono da minha filha . A linguagem é agradável e o livro é de fácil leitura .”

Patrícia, “Ótimo. Melhor livro sobre o assunto. Tirou muitas dúvidas, fez rever algumas coisas e
me ensinou demais. Amei. Vendem cursos de como fazer o bebê dormir por aí, caríssimos e
com esse livro não precisei de nada disso. Excelente! Recomendo sempre.”

Cliente Ebook Library, “Comprem! Vale cada centavo. Ótimo. Me ajudando mais q um curso q
comprei. Pena não ter adquirido mais cedo.”

Denise Elaine Ferro, “Ótimas dicas, porém devem ser filtradas para a realidade do seu bebê. As
dicas são muito boas, principalmente sobre o ruído branco. Li outros métodos de sono e para
todos foi importante filtrar as informações para se adequar a realidade da minha bebê. O livro
possui algumas informações que devem ser avaliadas, como o uso de chupeta. Mas em geral é
bom para entender sobre sono e como fazer o bebê dormir.”
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