
TUDO O QUE PRECISA SABER
SOBRE RESSONAR

para uma vida mais fácil

COMO
DORMIR
MELHOR

a solução definitiva



10 causas de Ressonar
e dicas como parar!

Enquanto dormimos, o ar que respiramos pode provocar ruídos ao 
atravessar as vias respiratórias. Este ruído é maior quando estas vias 
respiratórias estão obstruídas, total ou parcialmente ou quando 
estão comprimidas devido à ação de fatores externos.

O excesso de peso, por exemplo, faz com que exista um demasiado 
tecido adiposo na garganta, o que deixa menos espaço de pas-
sagem para o ar. As pessoas com maior percentagem de gordura no 
corpo têm, assim, maior probabilidade de ressonar durante a noite.
O consumo de álcool, de tabaco e de medicamentos sedativos 
também propiciam o ressonar. Para além disto, pessoas com hiper-
trofia de amígdalas e adenoides, com um desvio do septo nasal ou 
pessoas de idade mais avançada, vão com maior probabilidade 
sofrer deste problema.
Existe ainda quem ressone apenas em alturas específicas, como du-
rante uma constipação ou uma crise alérgica. Nestes casos as vias 
respiratórias ficam completamente bloqueadas devido a um mal-es-
tar temporário.

O ressonar não tem, na maior parte das vezes, implicações graves 
para saúde. No entanto, pode provocar irritações na garganta, 
muitas vezes sentidas pela manhã. Provoca ainda alterações no 
sono, não permitindo a quem ressona ter um sono reparador.



Muitas vezes, quem ressona acorda com o seu próprio barulho ou 
pode mesmo engasgar-se com o ar respirado, não beneficiando 
assim de uma noite descansada. Para além de quem ressona, são 
prejudicados também os cônjuges que têm muitas vezes de optar 
entre não dormir ou ir enroscar-se no sofá da sala. Tanto para os 
próprios como para os companheiros, é importante abordar este 
problema e tentar descobrir a origem do ressonar e resolvê-lo o 
mais depressa possível.

01  Dormir de lado
Quando dorme de costas, a língua encosta-se ao fundo da garganta, 
não deixando o ar passar com tanta facilidade. Prefira dormir de 
lado, já que nesta posição as vias respiratórias ficam mais abertas. 
Dica para o companheiro(a):Cosa uma bola de ténis às costas de 
uma t-shirt e dê-lha para vestir antes de dormir. Assim, escusa de 
pedir para ele(a) se virar 20 vezes por noite.
 

Estas dicas vão 
ajudá-lo a prevenir, 
reduzir ou até mesmo 
deixar de ressonar!



02  Bola de ténis
É sabido que quem dorme de barriga para cima tem mais 
probabilidade de ressonar, dado que a língua e os tecidos moles 
podem bloquear as vias respiratórias. Por isso, por que não atar uma 
bola de ténis nas costas de modo a que não consiga dormir nesta 
posição.

03  Meias de descanso
As meias de descanso são conhecidas por ajudar a prevenir 
coágulos sanguíneos mas também podem ser utilizadas para 
prevenir a apneia obstrutiva do sono, um dos motivos pelos quais as 
pessoas ressonam.

04  Cantar
Quem canta seus males espanta e pelos vistos espanta também o 
ressonar.
Se tiver aulas de canto, vai conseguir tonificar os músculos no local 
comum de vibração do ronco, o que ajuda a diminuir as 
probabilidades de ressonar.

05  Almofadas novas
Dado que os alergénicos e os ácaros podem estar na origem do 
ronco, é aconselhável substituir as almofadas a cada seis em seis 
meses.
Aconselha-se que a almofada seja dura e alta, para que a cabeça 
fique perfeitamente alinhada com o pescoço e com a coluna, 
ajudando a manter as vias respiratórias abertas.

06  Rotina de sono
Se não tem, crie uma rotina de sono. Adormeça e acorde sempre às 



mesmas horas para criar hábitos de sono saudáveis.

07  Perca peso
Como já foi dito acima, o excesso de peso é uma das maiores 
causas do ressonar. Coma menos e faça exercício, já que a 
atividade física também o ajudará a ter um sono mais profundo.

08  Deixe de fumar
Pode não deixar de ressonar completamente, mas ao deixar o 
tabaco irá notar uma diferença considerável no ruído.

09  Quarto limpo
Se o ressonar for devido a alergias, tenha cuidado com o pó e o 
nível de humidade no quarto. Faça limpezas com maior frequência.

10  Controlar o que come e bebe ao jantar
À noite, faça refeições mais leves e, preferencialmente, sem álcool, 
para conseguir dormir melhor, dado que uma digestão difícil ou um 
estado de embriaguez, mesmo que ligeiro, dar-lhe-ão um sono 
perturbado e com maiores probabilidades de ressonar.

11  Cabeça elevada
Use uma almofada dura e alta para que a cabeça fique 
perfeitamente alinhada com o pescoço e coluna. Assim, vai manter 
as vias respiratórias abertas.

12  Sem álcool nem enfartamento
Ao jantar faça refeições leves e sem álcool para conseguir dormir 
melhor. Uma digestão difícil ou a própria embriaguez (mesmo sendo 
fraca) dar-lhe-ão um sono perturbado e com maiores probabilidades 
de ressonar. 



13  Clips magnéticos anti-ressono

Um dos dispositivos mais úteis e eficazes para pessoas que resso-
nam constantemente ou têm apneia de sono leve, é o 
Clip magnéti-co anti ressono. 
O clip funciona através dos ímans colocados na base de cada 
narina que estimulam as terminações nervosas no interior do nariz 
e ajudam as vias nasais a abrirem-se. Isso facilita a passagem do ar 
e reduz a pressão sobre a úvula, o que diminui ou anula por 
completo o ressonar.

Na foto em baixo um dos modelos do Clip magnético anti ressono. 
Resultados comprovados em 95% dos utilizadores.

https://quemais.pt/products/clips-magneticos-anti-ressono
https://quemais.pt/products/clips-magneticos-anti-ressono


O QUE É RONCOPATIA?
A roncopatia ou ressonar (também conhecido como “ronco”) 
representa um som emitido durante o sono. O tratamento depende 
das causas subjacentes, sendo estas muito variáveis e 
consequentemente as intervenções necessárias para melhorar ou 
resolver o problema, tal como veremos adiante com detalhe.
O som produzido é, muitas vezes, tido como incomodativo para o 
parceiro/a, sendo frequentemente fonte de problemas conjugais ou 
sociais ao longo da vida.

A roncopatia está habitualmente associado ao aumento de peso, 
afecta mais os homens do que as mulheres, embora essa diferença 
tenda a esbater-se à medida que a idade vai avançando, sendo que, 
aos 60 anos, 60% dos homens e 45% das mulheres ressonam.
O que provoca o som?

A roncopatia ou ressonar, resulta da vibração das diversas estruturas 
que compõem a via aérea superior (palato, paredes da faringe, base 
de língua e, em alguns casos, a epiglote) enquanto uma pessoa 
dorme. Este som vibratório resulta do esforço inspiratório durante o 
sono que estreita toda a via aérea superior (a qual tem tendência a 
colapsar em inspirações mais profundas) e que dificulta a passagem 
do ar em direção aos pulmões.

Quando esta passagem de ar se torna difícil mas, ainda assim, 
possível, produz-se o ressonar. No momento em que esta passagem 
de ar se torna tão difícil que o ar não consegue passar ou passa em 
quantidade muito reduzida, produz-se uma apneia (a pessoa pára 
de respirar). Se essas paragens forem muito frequentes durante a 
noite, estamos perante um quadro de síndrome de apneia do sono.



RONCOPATIA - CAUSAS
As causas da roncopatia relacionam-se principalmente com o 
excesso de peso e com a flacidez dos tecidos que compõem a via 
aérea superior. Esta flacidez é normal e ocorre em todos os 
indivíduos a partir dos 30-40 anos. Este facto leva a que haja mais 
vibração durante o sono e que o ressonar se torne mais 
incomodativo à medida que a idade vai avançando.
Existem outras causas que podem também provocar ou agravar a 
roncopatia: Respiração nasal deficiente (por desvios do septo ou 
rinite de difícil controle), hipertrofia das amígdalas ou base da língua 
muito proeminente.
No entanto, causas genéticas e familiares podem igualmente estar 
envolvidas, tal como a retrusão mandibular (“queixo muito recuado”) 
bem como o chamado palato duro em ogiva (“céu da boca muito 
estreito”). Há ainda cada vez mais evidências de que a roncopatia 
ou o síndrome de apneia do sono possui uma causa familiar.
Situações como ingestão de álcool, refeições muito “pesadas” ao 
jantar, cansaço extremo, ou a toma de certas terapêuticas 
(sobretudo aquelas que relaxam a musculatura da faringe, como 
alguns anti-depressivos, ansiolíticos ou relaxantes musculares), 
podem agravar o quadro clínico e permitir que o ressonar se torne 
muito alto e mais intenso.

NORMAL RONCO APNEIA



O ressonar na gravidez é muito frequente e, até certo ponto, sem 
carácter patológico. A gravidez induz uma congestão nasal típica 
provocada por fatores hormonais. Além disso, o aumento de peso 
que ocorre nesta fase pode provocar ou agravar a roncopatia. 
Normalmente, trata-se de uma situação passageira que se 
desenvolve habitualmente na segunda metade da gravidez e que se 
costuma resolver após o parto. No entanto, esta situação pode 
permanecer caso não se consiga voltar ao peso original.

RONCOPATIA TEM CURA?
A eliminação total da roncopatia é extremamente difícil de atingir. 
Contudo, existem diversas formas de conseguir reduzi-la para níveis 
sonoros razoáveis, que se tornam geralmente comportáveis para o 
parceiro/a.
Saiba, de seguida, como tratar a roncopatia.

RONCOPATIA - TRATAMENTO
O tratamento da roncopatia passa essencialmente pela estabilidade 
e pelo aumento do diâmetro da via aérea superior durante o sono. 
Infelizmente, não existe atualmente no mercado tratamento 
medicamentoso (remédio ou medicamento) que se tenha verificado 
eficaz nesta situação.

O tratamento da roncopatia passa essencialmente pelas seguintes 
intervenções:
Adopção de um estilo de vida saudável
O primeiro passo na redução da roncopatia deve ser a adopção de 
um estilo de vida saudável que consiste em evitar refeições muito 
pesadas ao jantar, evitar a ingestão de álcool 2-3 horas antes de 
deitar-se, e a prática de uma atividade física regular não extenuante 



(sobretudo quando praticada ao fim do dia). Naturalmente, 
tratando-se de uma situação fortemente associada ao excesso de 
peso, a perda do mesmo é fundamental em todas as etapas do 
tratamento, devendo ser aconselhada como primeira abordagem.
No entanto, mesmo adoptando essas medidas, uma grande parte da 
população mantém um ressonar que é muito incomodativo para o 
parceiro/a. Nesses casos, outras medidas podem ser eficazes na 
redução do ressonar:

Uso de clips magnéticos
O clip funciona através dos ímans colocados na base de cada 
narina que estimulam as terminações nervosas no interior do nariz e 
ajudam as vias nasais a abrirem-se. Isso facilita a passagem do ar e 
reduz a pressão sobre a úvula, o que diminui ou anula por completo 
o ressonar.

Tratamento posicional ao dormir
De um modo geral, o ressonar aparece ou intensifica-se em 
determinadas posições de sono, tipicamente em decúbito dorsal 
(“barriga para cima”). Um dos tratamentos poderá passar por evitar 
as posições que promovem a roncopatia. Isto pode ser conseguido 
de forma natural, evitando deitar-se de (“barriga para cima”), ou com 
a ajuda de determinados reposicionadores próprios para o efeito.
Um correto posicionamento ao dormir pode, em alguns casos, 
diminuir significativamente a roncopatia.

Cirurgia (operação)
Tratando-se de uma situação benigna, geralmente o tratamento 
cirúrgico (cirurgia ou operação) da roncopatia (sem apneias 
significativas) deve ser considerado apenas em casos específicos, e 



Acabam com 
cerca de 50%
do volume
do ressonar

O suficiente para ser
tolerado pelo parceiro/a.

sempre da forma menos invasiva possível (de preferência sob 
anestesia local).
Existem diversos tratamentos cirúrgicos, principalmente destinados 
a reduzir a flacidez do palato mole e da uvúla, que podem ser úteis 
na redução da roncopatia.
Tal como referido anteriormente, uma boa respiração nasal é 
fundamental, e fazer a correção cirúrgica do nariz pode ser uma boa 
solução como abordagem única (raramente) ou associada a outros 
procedimentos ou aparelhos.

Os tratamentos cirúrgicos focados na faringe visam, na maioria dos 
casos, diminuir a flacidez do palato e reduzir o tamanho da úvula, 
através de radiofrequência ou injeção de esclerosante no palato 
mole. Em doentes bem selecionados, estes tratamentos podem 
acabar com cerca de 50% do volume do ressonar, redução essa que 
geralmente é suficiente para ser tolerado pelo parceiro/a.



RESSONAR E A IDADE

A partir dos 30 anos, esta é uma perturbação que afeta muito os 
homens e que tem tendência a aumentar com a idade da pessoa. 
Mais de metade dos homens ressonam a partir da idade referida 
anteriormente, enquanto que nas mulheres o problema manifesta-se 
mais tarde e só a uma parte referente a um terço das mesmas.
Ressonar pode ser um verdadeiro problema para as pessoas que 
dormem na mesma casa, isto se o ressonar for muito intenso e forte, 
e para a pessoa que divide a cama com o ressonador. Porém, há 
quem ressone em demasia e outros apenas soltam uma respiração 
ruidosa, o que acaba sempre por perturbar as restantes pessoas.
Sendo um problema comum a muitas pessoas, o ressonar provoca 
ruídos perturbadores quase como se ao nosso lado estivesse uma 
mota ou um automóvel, isto em situações mais graves.
A pessoa que ressona parece estar a dormir um sono profundo, mas 



na realidade não está, pois o seu sono é mais perturbador que o de 
outra pessoa qualquer. Assim, o ressonador acaba por se sentir mais 
cansado que outra pessoa no seu dia a dia, devido à falta de 
descanso durante a noite.
Se é uma pessoa que ressona fique a saber que, ainda que este 
problema seja incomodativo, ele não arrasta qualquer situação 
negativa para a saúde, isto se não surgirem problemas cardíacos 
alheios ao ressonar.

O que acontece é que quando a língua e a úvula diminuem a 
abertura que permite o ar circular, provoca os ruídos características 
do ressonar. O ar passa quando a pessoa está a inspirar, fazendo-o 
vibrar, soltando depois os ruídos barulhentos a que associamos ao 
ressonar.

Ter o nariz tapado ou problemas nas amígdalas são outro dos 
possíveis motivos para a pessoa estar a ressonar em demasia, ou 
então para dar início somente agora a este problema. Há é que saber 
se o problema já é antigo ou se só agora se começou a manifestar, 
pois caso seja provocado por um problema menor de saúde, como 
uma constipação, o mais certo é passar posteriormente.

Quando se ressona, o ar não está a passar correctamente, o que faz 
com que a pessoa acorde muitas vezes durante a noite para 
conseguir respirar melhor. O ritmo cardíaco sofre assim algumas 
anomalias, o que mais tarde se virá a intensificar caso a pessoa sofra 
de hipertensão ou seja vítima de algum ataque cardíaco.
As pessoas que resonam têm, habitualmente, uma maior dificuldade 
em concentrar-se e é provável que sofram de dores de cabeça
ao acordar.



Causas que levam a pessoa a ressonar
A obesidade, fumar e a falta de exercício físico pioram toda esta 
situação. Os comprimidos para dormir, bem como digerir bebidas 
alcoólicas, são outra das desvantagens para o ressonar. Tente 
dormir com uma cabeceira mais alta e durma de barriga para baixo 
ou para o lado, pois assim o ressonar não será tão intenso.

Se o seu ressonar for muito forte e se todos este cuidados não 
resultarem, provavelmente terá que usar um pequena máscara, 
denominada de C-PAP, para que a inspiração do ar no doente se 
faça de melhor forma. Uma hipótese é também a cirurgia onde, após 
aconselhamento médico, são removidos alguns músculos.

Preocupe-se com o seu descanso e com o dos que o rodeiam. Faça 
pequenas tentativas caseiras, como dormir com a cabeça mais alta, 
para ver se resulta. De qualquer forma, deve sempre consultar um 
otorrinolaringologista, para se aconselhar e saber o diagnóstico real 
da sua situação.

Existe forma para parar de ressonar?
Muitas pessoas perguntam-se se existe forma para parar de 
ressonar, o ressonar acontece quando o fluxo de ar tem a sua 
passagem parcialmente bloqueada. Para aliviar o problema, tente 
dormir de lado, esta posição melhora o incómodo do ronco.

Algumas das coisas que pode fazer para parar de ressonar é dormir 
de lado, nesta posição vai ressonar menos, não ingira bebidas 
alcoólicas, o álcool relaxa os músculos da garganta dificultando a 
passagem do ar o que faz com que possa ressonar ainda mais.



Se o seu ressonar é pesado e ofegante, ou faz pausas na 
respiração, é possível que tenha apneia do sono. Muitas pessoas 
procuram ao médico se existe forma para parar de ressonar, alguns 
médicos especialistas aconselham o uso de um bocal ou a 
utilização de uma máquina para facilitar a sua respiração durante a 
noite, em último caso, existe uma cirurgia que acaba com o ronco.

para uma vida mais fácil




