
Como as pessoas dormem

são mudanças nos padrões
ou costumes ao dormir

Os transtornos do sono  
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na América Latina?

Sinais e
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Sonolência diurna

Di�culdade pra dormir

Transtornos respiratórios

Aumento do movimento
ao dormir

Condutas anormais do sono
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No Brasil
da população masculina 
de 30 a 60 anos de idade. 11

da população feminina
depois da menopausa. 11
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a apneia do sono afeta
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de forma
habitual.12
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Na Colômbia

da população tem algum
tipo de transtorno do sono. 12
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Na Argentina

da população2

Sofrem com
transtornos do sono

A insônia é um distúrbio do sono 
muito comum. As pessoas que 
têm di�culdade em adormecer, 
permanecer dormindo ou fazer
as duas coisas, têm como 
resultado dormir muito pouco
ou muito mal. 

Insônia
No México

da população.3
30%

24%
relacionado a acidentes

e erros laborais. 3

Com um impacto 
econômico de

30
35

a
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sofre de insônia.7

Os transtornos do sono são considerados um problema de saúde pública pelos seus 
grandes impactos na saúde, econômicos e de produtividade. A Philips desenvolve 
soluções altamente efetivas para a gestão da apneia do sono, oxigenoterapia, ventilação 
não invasiva e dispositivos para a administração de fármacos por vias respiratórias, entre 
outros; todas tecnologias baseadas nas necessidades dos nossos clientes para melhorar 
sua qualidade de vida.
 

Mais comum em:

- Pessoas de mais idade
- Em situações de estresse
- Sob certas condições
   médicas de saúde mental
   e física. 7 

Falta de oxigênio

Pressão alta

Doenças cardíacas

Ataque cardíaco

Pré-diabetes e diabetes

Depressão

A apneia é uma patologia 
respiratória que é caracterizada 
pelo ronco habitual, pausas da 
respiração de forma repetida e 
sonolência durante o dia.9

As pausas respiratórias
da apneia causam:

Ronco
Mais comum
nos homens
do que nas
mulheres. 

Roncam
habitualmente 

dos homens8

40%

Roncam
habitualmente 

das mulheres8

24%

Apneia obstrutiva do sono

da população

sofre de apneia
do sono10

25%
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são casos
severos.10

Dos quais 

Cerca 

das pessoas
roncam.8

50%

da população no
âmbito mundial.


