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RESUMO 

O tempo de sono reduziu consideravelmente na sociedade moderna e essas mudanças comportamentais de forma 

crônica contribuem de forma com a epidemia da obesidade. Com essas alterações no tempo de dormir, são 

desenvolvidos distúrbios que influenciam na ingestão alimentar favorecendo ao ganho de peso. Diante o exposto 

o objetivo do presente trabalho é identificar que um tempo adequado de sono pode ser essencial para a 

manutenção do estado nutricional. Portanto foi realizada uma revisão de literatura nas bases de dados eletrônicos 

para sintetizar dados sobre o objetivo proposto. Sendo assim foi concluído que um padrão adequado de sono 

deve estimulado por profissionais da saúde, como parte do tratamento clinico para ajudar ao combate a 

obesidade. 

Palavras chave: sono, obesidade, leptina, grelina. 

ABSTRACT 

Sleep time has reduced considerably in modern society and these behavioral changes in a chronic way contribute 

in a significant way to the obesity epidemic. With these changes in sleeping time, disorders are developed that 

influence food intake favoring weight gain. Given the above, the objective of the present study is to identify the 

effectiveness of an adequate sleep time to be essential for the maintenance of nutritional status. A literature 

review was carried out to synthesize data on the proposed objective.Thus, it is concluded that an adequate sleep 

pattern should be stimulated by health professionals helping to fight obesity 

.Keywords: sleep, obesity, leptin, ghrelin 
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1- INTRODUÇÃO 

 

O sono é um requisito biológico obrigatório para a vida humana, essencial para sua 

manutenção, durante o qual acontecem processos fisiológicos que podem acarretar alterações 

no funcionamento físico, comportamental e cognitivo do indivíduo, comprometendo ou não a 

qualidade de vida, sendo caracterizado como uma situação complexa que ocorre 

periodicamente, podendo ser adiada, mas não evitada como cita Muller et al.( 2007) em seu 

estudo e segundo as diretrizes da Fundação Nacional do Sono, para os indivíduos adultos, o 

tempo ideal de vigília seria em média de  7h a 9h por noite, na qual uma duração menor de 6h 

pode ser considerada ineficiente gerando consequências a saúde (GRANDNER, 2017). 

  Os casos subjacentes referentes à epidemia da obesidade são multifatoriais, e embora 

ainda haja uma forte carga genética para a mesma, podem ser mediados por alterações 

comportamentais e fatores ambientais (TAHERE et al., 2006). 

Evidencias de estudos epidemiológicos sugerem uma relação entre a baixa qualidade 

do sono e a obesidade, nas quais essa fragmentação do sono e a alteração no tempo de dormir 

estão associadas a alterações comportamentais, metabólicas e hormonais, favorecendo o 

ganho de peso. (FLIER et al., 1979; ST-ONGE et al., 2014; OGILVIE et al., 2017) 

Torna se preocupante, principalmente na área da saúde, pois a obesidade se tornou 

uma epidemia mundial e sua causa traz consequências, acometendo uma série de doenças 

incluindo diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e diversos distúrbios associados. 

(OLGILVIE et al., 2017). 

Um novo caminho para essa intervenção contra a obesidade seria reanalisar as más 

rotinas de sono, buscando conjuntamente ao tratamento na parte clinica, buscar a solução da 

doença (OGILVIE et al .,2017). 

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura abordando 

a os mecanismos de mediação entre o padrão atual de sono e sua relação com o 

comportamento alimentar que desencadeiam a obesidade em adultos. O estudo realizado foi 
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uma revisão de literatura através de pesquisa nos bancos de dados Pubmed e Cochrane, no 

período de 12 de março de 2020 a 29 de setembro de 2020, o critério de inclusão foi artigos 

de revisão e de literatura com os seguintes descritores – sleep, obesity, overweight, food 

intake, leptin, ghrelin.  

Nesse processo foram envolvidas as etapas de busca pela pergunta inicial, definição da 

estratégia envolvendo critérios de seleção e inclusão, seleção das publicações conforme o 

critério escolhido e na análise dessas publicações selecionadas para a revisão (MOHER, 

2009). 

 Incluiu artigos apenas na língua inglesa, estudos originais relacionados com 

problemas de sono e comportamento alimentar, má qualidade, baixa eficiência, hábitos 

alimentares pós uma noite de sono, relação entre o sono e o aumento da fome, comportamento 

alimentar e sono, foram incluídos. A inclusão foi restrita a adultos como sujeitos da pesquisa 

e excluídos estudos baseados em temas com problemas médicos do sono. Os principais 

termos foram procurados em todas as combinações possíveis usando operadores lógicos 

booleanos “and” e “or”. Foi realizada ainda pesquisa manual de todas as bibliografias dos 

artigos incluídos para identificar referências relevantes perdidas nas pesquisas automatizadas 

(COLLINS et al., 2005). 

Com a elaboração pesquisa, foi iniciada uma busca a literatura com o intuito de se 

identificar estudos que tenham relação à questão abordada, o qual foi encontrado o número de 

3491 publicações (MULLINS , D KILEY, 2002). 

Para inclusão dos estudos foram considerados estudos relacionados à baixa qualidade 

do sono e a alteração do comportamento alimentar desencadeando a obesidade em sujeitos 

adultos. Após análise, foi realizado seleção através dos parâmetros do Checklist Prisma 

(MOHER, 2009). 
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2 – RELAÇÃO ENTRE SONO, COMPORTAMENTO ALIMENTAR E 

OBESIDADE 

Apesar da dieta e a atividade física desempenharem um papel de destaque no controle 

do peso, um fator adicional importante a ser levado em conta é o sono (WU , ZHAI , ZHANG 

, 2014). 

Com o mundo moderno, a diminuição do tempo de sono tornou-se endêmica na 

sociedade, como relata SPIEGEL et al. (2005) e nessas últimas décadas a duração do sono 

vem reduzindo justamente associada ao aumento dos casos de obesidade, uma vez que seu 

vinculo interfira na  ingestão alimentar, nos fatores que regulam o organismo, peso, regulação 

hormonal da fome e saciedade e  gasto energético, uma vez que quanto mais tempo o 

individuo fica sem dormir, mais cansado e sonolento ele fica,  diminuindo o nível de atividade 

física e alterando os hormônios metabólicos, aumentando o apetite e afetando a seleção de 

alimentos (OLGILVIE et al ., 2017). 

O que acontece também nas sociedades urbanas modernas, onde essa restrição crônica 

do sono é comum, afetando a seleção de alimentos, o que pode levar o individuo a aumentar o 

consumo de alimentos calóricos, uma vez que a oferta pela comida palatável é amplamente 

disponível, contribuindo assim,  para o agravamento dos casos de obesidade (SPIEGEL et al., 

2019 ; TAHERI et al., 2006). 

A busca por alimentos palatáveis aumentou depois de uma redução do tempo de sono 

como mostrou em um experimento Spiegel et al. (2004), realizado em 2 períodos com 2 

estudos clínicos, no qual 12 homens saudáveis foram estudados após 2 dias de restrição ou 

extensão do sono sob condições de ingestão calórica controlada e atividade física, e 

comprovou a busca por alimentos que continham quantidades mais altas de carboidratos e 

açúcar,  nos quais aumentaram de 33% para 45%. 

Estudos com animais também demonstraram que o aumento da fome é proporcional a 

privação do sono, tornando-os hiperfágicos, e que hormônios orexigenos podem ser 
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estimulados ou não a partir do período de vigília, levando essa redução do sono a desajustes 

no relógio biológico causando uma alteração do controle da ingesta alimentar (SPIEGEL et 

al., 2005).  

A figura 1 demonstra como a redução tempo de sono pode resultar na obesidade  

Figura 1: mecanismos sono 

 

 

TAHERI (2006) 

 

As evidências nos últimos anos demostraram uma associação significativa entre essa 

curta duração do sono e aumento subjetivo do esforço, através da redução do gasto energético, 

resultante da fadiga e sonolência durante o dia, após noites mal dormidas (SHIGETA et al., 

2001; TAHERI et al., 2004;  VORONA et al., 2005). 

Quem dorme abaixo do necessário teria mais propensão a obesidade, como 

demonstrou Taheri et al.(2004), no qual  foram  analisados 1.024 adultos e  se observou um 

aumento da medida de IMC proporcional a diminuição do sono , gerando uma relação entre 

ambos e  norteando  o excesso ou a falta do sono como fatores que poderiam  alterar o estado 

nutricional do individuo, foi associado a um aumento de 45% no risco de obesidade, 
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implicando que a perda de sono promove aumentos na ingestão calórica diária (DAISHTI et 

al., 2015). 

Outro ponto que promove o ganho de peso é demonstrado em vários estudos prévios 

nos quais demonstram a relação entre horas dormidas, de 4 a 6 horas e aumento da sensação 

de fome (BROUSSARD et al., 2015;  KHATIB et al., 2018; YANG et al., 2019). 

Comprovado através da meta analise de Wu, Zhai, Zhang (2014), na qual incluíram 

197.906 participantes para um sono de curta duração e 164.016 participantes para um sono de 

longa duração, e indicando fortemente através de mecanismo como fadiga, cansaço, aumento 

da fome e ingestão alimentar levando o sono de curta duração ter associação a incidência de 

obesidade. 

Esses mecanismos foram demonstrados também por Yang (2019) no qual  o aumento 

da fome, desejos de comida, recompensa alimentar e porções de alimentos após uma noite de 

redução moderada do sono, no qual as 24 participantes com idade entre 18 e 55 anos tiveram 

uma redução em seu tempo habitual de sono em 33%, essas respostas inadequadas podem 

levar a uma maior ingestão de energia e em última análise, ganho de peso. 

Embora as consequências em um primeiro momento, de um sono curto possam 

impactar de forma pequena na ingesta alimentar, de forma crônica ele pode contribuir com o 

maior risco de obesidade uma vez que seus mecanismos são multifatoriais (MOUGIN et al 

.,1991). 

 

 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observou se que a redução do tempo de sono, é um fator considerável para o 

aparecimento da obesidade, uma vez que ele é um pilar de um estilo de vida saudável. 

É possível que outras variáveis ambientais não sejam levadas em consideração e que 

essas poderiam exercer alguma influência sobre o apetite e equilíbrio de energia, porém a 
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perda de sono, comum a sociedade moderna pode ser um fator para várias doenças crônicas e 

principalmente a obesidade. 

Indivíduos que dormem menos têm uma maior possibilidade de se tornarem obesos, 

essa redução do tempo de sono gera o aumento do apetite e da fome. Podendo estar associado 

à maior ingestão calórica e  levando ao desencadeamento da obesidade. 

Considerando essa relação multifatorial entre sono, comportamento alimentar e 

metabolismo, recomendações para ter uma melhor noite de sono podem fazer parte das 

estratégias de promoção à saúde e se tornar parte de uma abordagem futura, no qual a 

organização do sono entra como fator adicional aos cuidados clínicos para auxiliar ao 

combate e a redução dos casos de obesidade. 
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