
Dificultats del son. Insomni. Somnolència diürna. Ritme circadià. Higiene del son.  
 

L'estil de vida que portem incideix sobre la concil·liació i el manteniment del son i també sobre les seves etapes. Per a moltes persones, quan són joves,  quedar adormides i mantenir el son sense sobresalts ni 
desvetllaments durant tota la nit, és part d'un procés natural. Recordar somnis variat, alguns d’ells desagradables però d’altres agradables o neutres, també. 
S'ha observat que les persones amb un son més satisfactori  tenen precisament un estil de vida i hàbits alimentaris que promouen un bon dormir. Aquests hàbits i conductes es coneixen com "higiene del son" i 
exerceixen efectes positius sobre cada etapa del son, des que aquest s'inicia en les seves fases superficials, durant les fases profundes i en la de son REM (somnis) i en despertar, aixecar-se i en el transcurs de la 
vigília, sense somnolència diürna, que en general es deu a un mal dormir de nit. La majoria de les regles d'higiene del son són un assumpte de sentit comú. Les tècniques i suggeriments que us fem esperem que 
us ajudin a dormir millor. 
 
Estimulants i altres substàncies 
La cafeïna estimula el cervell i interfereix amb el son. Per això es recomana no ingerir cafè, te, begudes cua, cocoa, xocolata i medicaments que continguin cafeïna, les últimes tres o quatre hores abans d'iniciar 
el son. En general, una ingesta moderada de cafeïna al llarg del dia no interfereix amb un bon dormir, però una ingesta alta i regular de cafeïna durant el dia pot conduir a símptomes de privació en la nit, que 
pertorbaran el somni. 
La nicotina és una altra droga estimulant que interfereix amb un bon dormir.Los símptomes de privació de nicotina nocturns poden interrompre el son. Els fumadors que han suspès l'hàbit desenvolupen un 
estat de privació de la droga que gatilla dificultats per iniciar el son, el qual és interromput en forma freqüent durant la nit. 
Alcohol: Un dels efectes de l'alcohol és alentir l'activitat cerebral. Quan es beu un glop al anar a dormir, potser l'alcohol ajudi a agafar el son en una primera etapa del mateix però l'interromprà en les seves 
etapes posteriors. Una copa abans d'anar a dormir pot traduir-se en molts despertars durant la nit. De la mateixa manera, pot ocasionar malsons i mal de cap matinal. Per obtenir un somni reparador, les 
begudes alcohòliques s’han d'evitar entre quatre a sis hores abans d'iniciar el son. 
El “porro” tampoc ajuda a dormir, els seus efectes perduren 21 dies i comporten l’anomenada “síndrome amotivacional”, amb falta d’interès ni capacitat de concentrar-se en les tasques diàries. A més en els 
adolescents i joves, comporta risc de precipitar una psicosi. 
Les benzodiazepines automedicades també comporten perill d’addicció i empitjorament del son per disminució de la seva fase REM i irritabilitat diürna. 
 
Exercici Físic 
Fer exercici en forma regular ajuda a les persones a dormir millor. Els seus efectes beneficiosos, però, depenen de l'hora del dia en què s'efectuï l'exercici i l'estat físic general de l'individu. Les persones en bones 
condicions físiques han d'evitar-sis hores abans d'anar a dormir. L'exercici fet en el matí no afecta el son nocturn, però si l'hi fa en temps propers a l'hora d'anar a dormir és possible que provoqui alteracions en 
el son. D'altra banda, l'exercici irregular, una activitat física limitada i vida molt sedentària pot conduir a patir d'insomni. 
 
Medi Ambient 
Un llit confortable i una peça tranquil · la i fosca és el millor ambient per a una bona nit de son. Algunes persones semblen adaptar fàcilment als canvis ambientals, però altres (com els insomnes i ancians), poden 
veure afectat el seu somni pels més ínfims canvis (de temperatura, llum, sorolls, etc.) O per allotjar-se en un lloc diferent de l’habitual, com en un hotel o on amics o parents. 
Quan la llum del carrer pot ser un problema, cal solucionar amb bones cortines fosques, persianes especials o un antifaç. El problema dels sorolls pot solucionar amb orelleres o material d'aïllament a les 
finestres. 
 
Dieta 
Ingerir un dinar abundant abans d'anar-se'n al llit pot interferir amb l'inici del son i la seva manutenció durant la nit. És recomanable, així mateix, evitar en qualsevol moment del dia els menjars pesats o ingerir 
aliments que puguin causar una indigestió i molt especialment en el sopar. El millor és un menjar lleuger hores abans d'anar a dormiri, en el moment d’anar a dormir, un got de llet o equivalent lacti que, pel seu 
contingut en triptòfan, promou el somni.  
  
Ritme circadià i somnolència diürna. Reduïu el temps que passeu despert al llit 
L'estrès contribueix a desencadenar molts problemes de son. Les persones amb dificultats per adormir-se, algunes vegades mostren certs hàbits que les promouen. Fer migdiades massa llargues, ingesta 
excessiva de cafeïna, beure alcohol al anar a dormir, treballar en torns variables o de nit o viatjar sovint bastants fusos horaris i dormir en un horari irregular, desadapta l'esquema de son nocturn i es 
desenvolupa d'aquesta manera, un cicle repetitiu de dificultats per iniciar el somni que es tradueixen en tensió i por a l'insomni. Fins i tot, la persona pot associar seu dormitori amb els seus intents fallits per 
quedar dormit i amb tensió i ansietat. Aquesta associació la condueix a canviar de lloc, per exemple, dormir al sofà o en una cadira ja que se sent incapaç de fer-ho en el seu propi dormitori. Aquest  problema  
s'anomena "condicionament" i té un tractament eficaç amb dues tècniques: fàrmacs melatoninèrgics i teràpia de reeducació del son. Per fer front de millor manera a l’estrès, els exercicis de relaxació, meditació 
i la hipnosis, poden  alleujar els problemes del son.   
 
Insomni 
Es defineix al DSM-IV-TR com la dificultat per concil·liar i/o mantenir el son la majoria de les nits durant més d’un mes seguit, amb efectes diüns que dificultin l’adaptació psicosocial de la persona. Cal valoració 
mèdica i descartar causes subjacents. 
 

  


