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Bom sono para toda a família EDITORIAL 

O sono é uma função 

biológica básica que se 

altera ao longo da vida 

e em muitos estados  

patológicos.  

As queixas relacionadas 

com o sono são muito 

frequentes na prática 

c l í nica di ár i a em         

Cuidados de Saúde   

Primários. A melhor forma 

de prevenir a insónia é a 

adoção de medidas de 

boa higiene do sono. 

Fique a conhecer melhor 

esta temática neste   

número. 

Bons “sonos” !!! 

Nº 26 – janeiro 2014 

 

Porto com      Saúde + 

O sono é essencial em todas as etapas da vida, 

sendo especialmente importante na infância, visto 

que a quantidade e qualidade do sono              

condicionam o crescimento e desenvolvimento 

físico e psicomotor. 

O padrão de sono caracteriza-se por uma           

diminuição no número médio de horas de sono 

com o aumento da idade, contudo, o número de 

horas é variável entre os diferentes indivíduos. A      

ocorrência e necessidade de períodos diurnos de 

sono, as sestas, diminuem ao longo dos primeiros 

anos de vida, sendo pouco frequente para além 

dos cinco anos. 

 

Padrão normal de sono 

 

 

 

Privação do sono 

 

A privação de sono na idade adulta modifica a resposta a 

estímulos exteriores e está claramente associada a sonolência 

diurna. Pelo contrário, nas crianças, a privação de sono     

associa-se mais frequentemente a perturbação de              

hiperatividade e défice de atenção. 

Grupo Etário Horas de Sono 

3 a 11 meses 14-15h 

12 a 35 meses 12-14h 

3 a 6 anos 11-13h 

Idade Escolar 10-11h 

Adolescentes ≈9h 

Adultos <8h 

Idosos <7h 
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Está largamente demonstrada a influência da privação de 

sono na ocorrência de acidentes, nomeadamente       

acidentes de viação. Alguns estudos têm evidenciado a 

relação entre a privação de sono e a ocorrência de lesão 

acidental em crianças. Existe igualmente uma relação 

com alterações do comportamento em crianças, e com 

depressão e ideação suicida em adolescentes. Está bem            

demonstrada também a associação entre a privação de 

sono com outras patologias, como a  obesidade nos    

adultos e ainda o risco aumentado de obesidade nas   

crianças. 

 

A melhor forma de     

prevenir a insónia é  

adotar medidas de    

higiene do sono. 

 

 

Saiba o que deve fazer 

para ter um sono        

reparador! 

 

Atendimento Complementar 

ACeS Porto Ocidental 

 

Localização: UCSP Carvalhosa 

Rua da Boavista, 627 

 

Horário de atendimento  

Dias úteis : 20 às 22,45h;  

Sábados, Domingos e Feriados: 

9 às 16,45h. 

Atendimento Complementar 

 

O  “SASU do Porto” foi reconfigurado em dois “Atendimentos Complementares” 

um para cada  Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS)  da cidade. 

 

O “Atendimento Complementar” do ACeS Porto Ocidental tem início no dia 1 de 

janeiro de 2014  

 

Destina-se aos utentes inscritos nas Unidades de Saúde: Aldoar, Espaço Saúde, 

Ramalde, Carvalhido, Serpa Pinto, Foz do Douro, Garcia de Orta, Lordelo do Ouro, 

Porto Douro, Carvalhosa, Aníbal Cunha, Bom Porto, S. João do Porto,  Rainha D. 

Amélia e D. João IV e/ou residentes nas freguesias da cidade do Porto da área 

de influência deste ACeS e ainda a cidadãos deslocados temporariamente. 

 

Garante a resposta a situações agudas de saúde que ocorram fora do horário do 

funcionamento das Unidades Funcionais e a continuidade de cuidados curativos 

de enfermagem aos Sábados, Domingos e Feriados. 

 

 

Higiene do sono 

Alguns estudos parecem indicar uma tendência para a diminuição da quantidade de 

sono nas últimas décadas, provavelmente relacionada com uma hora de deitar mais 

tardia. Assim, é importante incentivar a adoção de medidas para otimizar esta         

necessidade fisiológica essencial: 

- Estipular um horário para a hora de deitar; 

- Promover atividades relaxantes antes da hora de 

deitar;  

- Estimular a realização de atividade física  durante 

a manhã ou tarde. 

- Evitar o uso de aparelhos eletrónicos antes de    

dormir (TV, computador, videojogos, …) 

- Evitar bebidas estimulantes à noite (com açúcares refinados ou cafeína, como os  

refrigerantes, por exemplo) 

 


