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Apresentação

É um grande prazer apresentar uma obra literária de 
qualidade como o livro da médica e cientista, professora 

doutora Marleide da Mota Gomes – Cair nos braços de Morfeu. 
Através de 10 primorosos capítulos temos uma visão global da 
influência do sono nos diversos animais, em nosso organismo, 
em nossa capacidade cognitiva, em nosso mundo psicológico e, 
como parte de tudo isto, nas diversas modalidades de arte. A cada 
ano, milhões de indivíduos sofrem de insônia, apneia do sono, 
sonolência excessiva diurna, entre outros distúrbios do sono. Com 
uma incidência e prevalência de proporções surpreendentes, tanto 
distúrbios do sono quanto à associação a outras doenças cobram 
um preço alto em qualidade de vida e custo social. Os custos de 
uma sociedade com problemas de sono incluem vidas perdidas, 
baixa renda, desempenho insuficiente, perda de oportunidades 
educacionais, acidentes e distúrbios familiares; outros problemas 
que aumentam muito o peso de algumas noites mal dormidas. 
Apesar do pequeno apoio financeiro para a pesquisa na área, temos 
observado um grande progresso, por exemplo nas pesquisas sobre 
apneia do sono e doenças cardiovasculares e na associação do ritmo 
de sono e depressão. A privação de sono generalizada e não tratada 
e distúrbios do sono maltratados permanecem indiscutivelmente 
um problema de saúde pública. 

Não há qualidade de vida para quem é incapacitado por 
sonolência excessiva durante todo o dia, dia após dia; ou para 
quem sofre de insônia crônica. Tenho certeza que o livro da 
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professora doutora Marleide da Mota Gomes contribui de forma 
inequívoca para que a sociedade, médicos e cientistas não ignorem 
mais o problema. Os artistas também terão uma fonte a mais para 
inspiração. Há uma enorme quantidade de coisas boas ainda para 
serem feitas e Cair nos braços de Morfeu vem nos estimular em um 
campo que não pode ficar adormecido. 

Antonio Egidio Nardi
Professor Titular de Psiquiatria – Universidade Federal do Rio de Janeiro

Membro Titular da Academia Nacional de Medicina
Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências
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Prefácio

O sono é fundamental para o ser humano e desde remotas 
eras era ligado a seres sobrenaturais. A sua compreensão 

equivocada gerou várias teorias díspares que foram se avolumando 
através dos tempos, mas apenas há uns 100 anos aspectos 
inequívocos de sua origem cerebral e provável função foram se 
esclarecendo. Isso pode acontecer pelos sucessivos acréscimos 
tecnológicos que permitiram o deslinde gradual, porém ainda 
incompleto, da sua configuração neurofisiológica. 

O texto deste livro é fundamentado principalmente nos 
artigos com a participação da autora, todos adaptados para esta 
obra. Procurou-se aliar aspectos da ciência médica atual somados 
ao olhar artístico e mítico relacionado ao sono que permeia toda 
a sociedade, com farta ilustração de domínio público ou da lavra 
da própria criadora. 

Assim, os perspicazes artistas puderam captar desde os sonos 
tranquilos e redentores, usualmente expressos nos inocentes, ou os 
sonos conturbados dos atormentados. Há também registro nas artes 
dos aspectos mágicos de sonhos encantadores ou aterrorizantes, 
assim como de vários dos transtornos ou sintomas não usuais do 
sono, além de expressão de vida dos próprios artistas. 

Essa abordagem complementar artística dá a originalidade 
à obra, sendo que o seu objetivo básico é o de alertar para a 
relevância do sono na saúde física e mental humana. Com este 
propósito, a leitura deste livro pode ser útil para quem almeje 
conhecer aspectos básicos sobre o sono e seus mecanismos e, 
principalmente, a sua importância.
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Nos dez capítulos são abordadas questões fundamentais sobre 
os mistérios do sono que podem despertar a atenção especialmente 
de profissionais da área da saúde: necessidade e padrões de sono 
nos animais de modo geral; função do sono; a estruturação do 
sono, suas alterações e cuidados terapêuticos básicos; aspectos 
neurobiológicos dos sonhos e a sua importância integrativa mental; 
predisposição de dormir em horários diferentes dos socialmente 
estabelecidos; aspectos da insônia, da sonolência excessiva diurna 
e da narcolepsia; expressão corporal indevida/anormal dos sonhos 
e caminhar durante o sono. 

Devo agradecimentos especiais às leituras críticas de capítulos 
do livro feitos pela doutora Gisele Schenkel de Moura Leite Neves 
(capítulo III) e pelos professores Antonio Egidio Nardi e Maria 
Emília Cosenza Andraus (capítulo X). Todos são membros do 
Laboratório de Epilepsia-Sono dos Institutos de Neurologia e 
Psiquiatria da UFRJ.

Espero que os leitores apreciem este passeio sobre um grande 
companheiro da humanidade, bálsamo de uma mente cansada e 
elemento revigorador embutido no ritmo circadiano do sono-vigília.

Marleide da Mota Gomes
Coordenadora do Laboratório de Epilepsia-Sono do Instituto  

de Neurologia e Instituto de Psiquiatria-UFRJ
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CapítuLo i

Todos os animais dormem? Mantendo um 
olho aberto no sono?!

1

Teoria de Ernst Haeckel que a “Ontogenia recapitula 
a filogenia” implica que o desenvolvimento de um 

organismo, ontogenia, reflete o desenvolvimento evolutivo da 
espécie, filogenia. Mais ainda, a compreensão dos mecanismos e 
funções do sono nos seres humanos poderia ser obtida através da 
análise do sono em todo o reino animal. 

1 Figuras 1. Vênus e Marte, 1483, de Sandro Botticelli, da National Gallery, 
UK (acima); A Cigana adormecida, 1897, de Henri Rousseau, coleção 
particular, Museu de Arte Moderna (abaixo).


