
Sono: 
Uma solução para 

muitos problemas

INÊS TINOCO E LUÍS AMARAL



E tu? Quantas horas dormiste esta noite? 



Quantas horas achas necessárias 
para uma boa noite de sono?





Quais as vantagens de dormir?



Cientificamente falando…
O que é o sono ?

O sono é um estadio comportamental caraterizado pela 
ausência de interação e resposta ao meio ambiente, com 

diminuição da atividade motora e reversível com 
estimulação.



Funções do Sono

Conservação de energia 

Crescimento 

Função cognitiva -
Aprendizagem e Memória

Descarga de 
emoções

Regulação do 
sistema imunológico 

Regulação da 
temperatura 



Disseram que iam ser científicos…

Lixo Diário

Durante o sono, o nosso sistema linfático faz 

a limpeza   



Então, mas o que acontece se 
não dormir?







Então, o que acontece mesmo se não dormir 
durante dias?

Perda de foco

Perda de tacto e 
capacidade de identificação 
de objectosDescoordenação 

motora

Perda de memória

Paranoia

Desequilíbrio 
hormonal

Doença

< 6 horas de sono diário 

Aumenta risco 4.5 x AVC/Enfarte



Mas, agora custa-me a adormecer… 

Porquê?



Atraso de 
fase de sono 

característico 

do 

adolescente.



Tempo de ecrã em excesso

Tempo total de visualização/actividade em dispositivos 

electrónicos superior a duas horas por dia

(TV, telemóvel, tablet, computador, etc.)

66%

Dos adolescentes



DSM 5 : Internet gaming disorder
Caracterizam-se por:

Jogar compulsivamente online, excluindo outros interesses, de forma 

persistente e recorrente, evidenciando resultados clínicos significativos 
de prejuízo ou ansiedade;

Prejudica o rendimento académico ou profissional devido á quantidade 
de tempo que jogam e experienciam sintomas de abstinência. 

Devido a uma resposta neuronal que influencia os sentimentos de prazer e recompensa e no seu 
extremo manifesta-se como adição comportamental.



E tu? Quantas horas tens de tempo 
de ecrã?



Sabes as consequências do 
excesso de tempo de ecrã?



Exactamente:

• Excesso de peso ou obesidade (associado a sedentarismo);

• Erros posturais;

• Agressividade;

• Insónia;

• Cefaleias;

• Isolamento;

• Problemas visuais

• Dependência tecnológica.



Mas como mesmo?

 Sensação de deslocamento de tempo (isto é, o 
tempo gasto no ecrã substitui o tempo gasto de 
sono e outras atividades)

 Estimulação psicológica baseada no conteúdo 
mediático;

 Efeitos da luz emitida por dispositivos altera o ritmo 
circadiano, fisiologia do sono e estado de alerta.



E o que posso fazer para melhorar 
o meu sono?





v
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