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INTRODUÇÃO: O sono caracteriza-se por um período de redução da consciência 

fundamental às necessidades fisiológicas do organismo, sendo significativo o impacto de 

perturbações desse estado no desempenho de atividades diárias (GAJARDO, 2021). A 

incidência de distúrbios do sono pode variar de acordo com a presença de fatores externos, 

como consumo de álcool e sedentarismo, ou com fatores intrínsecos ao indivíduo, como idade 

e sexo, sendo observada uma maior ocorrência na população feminina (GAJARDO, 2021). O 

Projeto de Extensão Mulher Saudável (PEMS) uma aliança entre a Faculdades Pequeno 

Príncipe e o Hospital Pequeno Príncipe possibilita estudantes de diferentes Cursos de 

Graduação atuarem voluntariamente em ações individuais e coletivas de assistência, de ensino 

e de pesquisa no contexto da saúde ocupacional. OBJETIVOS: Analisar, com base na 

literatura, quais os principais fatores relacionados com distúrbios do sono em mulheres. 

Verificar, quais as mais prevalentes causas de alterações de padrão de sono que acometem as 

mulheres. Elencar as principais repercussões fisiológicas e psicológicas decorrentes desses 

distúrbios que afetam a saúde da mulher como um todo, interferindo inclusive nos aspectos 

laborais e sociais da mulher. METODOLOGIA: Tratou-se de Revisão Narrativa de Literatura, 

realizada em 2021, por meio das bases de dados: PubMed, BVS, Cochrane, e Scielo, 

aplicando os descritores: “Distúrbios do sono” AND “Mulheres” AND “Extensão 

Comunitária”. Considerando os artigos disponíveis na íntegra, publicados entre os anos de 

2016 e 2021, em inglês ou português, foram selecionados inicialmente 32 artigos. Destes, 11 

publicações foram utilizadas para compor esta revisão. RESULTADOS: Mulheres 

trabalhadoras apresentam 60% mais distúrbios do sono e 75% mais fadiga diurna quando 

comparadas aos homens, fato que é ainda mais evidente em mulheres de mais idade e 

mulheres negras (WENDT, 2019). Diante disso, há diversos fatores que explicam essas 

diferenças na qualidade e duração do sono. Foi evidenciado na literatura que fatores gerais 

como doenças crônicas, associadas a comportamentos de risco, como tabagismo, uso de 

álcool e inatividade física, tem associação direta com a má qualidade do sono e sua relação 

com o trabalho (SOLOMON, 2021; WENDT, 2019). Além disso, a mulher passa por diversas 

fases da vida que podem prejudicar seu sono, destacando-se preocupações laborais 

(SCHILLER, 2017). Uma delas é a gestação, período em que ocorrem alterações hormonais 

significativas, como a maior secreção de cortisol, associados à maior prevalência de ansiedade 

e estresse, que podem dificultar o início do sono e aumentar os despertares noturnos 

(LAITINEN, 2021; SOLOMON, 2021). Em contrapartida, na menacme, os ciclos menstruais 



 

provocam picos hormonais que influenciam diretamente no estado emocional feminino, 

podendo também desencadear dificuldades para dormir (GAJARDO, 2021). Já durante a 

menopausa, as alterações nos níveis de estrogênios desencadeiam sintomas como as ondas de 

calor, que podem afetar o início e a continuidade do sono (WENDT, 2019; BIGALKE, 2020; 

MURRAY, 2017). Mulheres de todas as fases da vida, estão inseridas no mercado de 

trabalho. Ademais, a deficiência maior de vitamina D nessas mulheres pode estar envolvida 

na dessincronização do ritmo circadiano (WENDT, 2019; ZIELINSKI, 2019). Além dos 

fatores fisiológicos, percebe-se que os fatores emocionais, como estresse, conflitos familiares 

e depressão, podem impactar negativamente no sono, o que tem sido exacerbado no período 

de pandemia da COVID-19 devido aos sentimentos de incerteza, preocupação econômica e 

aumento das atividades domésticas, que na maioria dos casos são feitas pelas mulheres. A má 

qualidade do sono compromete a qualidade de vida de diversas mulheres, tanto nos aspectos 

físico e cognitivo, quanto nos sociais e ocupacionais (LIMA, 2021; MURRAY, 2017). Isso é 

percebido pelos maiores índices de absenteísmo, acidentes de trabalho ou domésticos, além de 

problemas de aprendizagem e memória, que estão diretamente relacionados à fadiga e 

cansaço (GAJARDO, 2021). Soma-se a isso, consequências fisiológicas da falta de sono, 

como o maior risco de hipertensão, síndrome metabólica, aterosclerose, osteopenia e diabetes 

tipo 2 (BIGALKE, 2020; GAJARDO, 2021; SOLOMON, 2021; WENDT, 2019; MURRAY, 

2017). Estudos demonstram, também, que mulheres com deficiência de sono têm níveis de 

leptina reduzida e de grelina aumentada, o que explica o ganho de peso e maiores índices de 

obesidade (KIECOLT-GLASER, 2018; GAJARDO, 2021). Como consequência da má 

qualidade de sono, houve um crescimento no uso crônico de medicamentos para dormir nas 

últimas duas décadas, como benzodiazepínicos, por exemplo, na tentativa de corrigir 

distúrbios do sono em curto prazo (SOLOMON, 2021). Porém, vale ressaltar que esses 

medicamentos podem gerar efeitos colaterais, inclusive efeito rebote, aumentando a insônia 

(RICHMOND, 2019). CONCLUSÕES: É evidente que a prevalência de distúrbios de sono é 

maior no sexo feminino, justamente por aspectos biológicos e sociais/ocupacionais 

vivenciados pelas mulheres. Dessa forma, é importante discutir os fatores envolvidos no 

desenvolvimento desta problemática, bem como as maneiras de promover um sono saudável, 

a fim de evitar os prejuízos cognitivos e as comorbidades associadas ao sono ineficiente nesse 

grupo populacional que afetam a produtividade laboral bem como a qualidade de vida. 

Sugere-se o estímulo e engajamento dos estudantes durante a graduação a participarem das 

atividades de extensão pois, por meio delas, aproximam-se da prática profissional, adquirem 

habilidades, atitudes e conhecimento conferindo-lhes desta forma a competência profissional 

futura.  
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