


Organização da Mente 

Pré-Consciente ConscienteInconsciente

Censura

É a parte arcaica do aparelho psíquico

ou sede do libido (desejo) e das

memórias reprimidas/recalcadas que

tentam manifestar-se através de

sonhos e/ou lapsus. É considerado

por Freud como o nível mais

importante da mente, pois este é o

lugar das pulsões inatas e dos desejos

e recalcados regidos pelo principio de

prazer sem respeitar qualquer norma

de pensamento racional e objectivos.

Todos os processos mentais têm

origem no Inconsciente. Os desejos

inconscientes são o centro do nosso

ser.

É uma espécie de filtro que

impede ou permite a

passagem das

pulsões/memórias para o

consciente. Este é o lugar

das operações que permite

apreender e assimilar o

mundo que nos rodeia.

Cabe-lhe a tarefa de

manter os

arquivos/registos em dia

Está em contacto com

a realidade e assegura

as percepções e os

pensamentos.

Esta passagem é regida pela censura, existindo 
choques entre o aceitável e o recalcado pelo 
sujeito. A função é deixar ou não passar as 
operações recalcadas pelo sujeito
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Enquanto Dormimos
Quando nós estamos a dormir domina o Inconsciente, uma vez que a nossa “censura” está a “dormir”. Isto faz

com que nós sonhemos com aquilo que nós, se estivéssemos acordados poderíamos reprimir, quer por questões de

razão ou de auto protecção. Contudo, nós não passamos a noite toda a sonhar, nós respeitamos um CICLO DE

SONO que dura à volta de 90 minutos e que se repete 4/5 vezes ao logo de toda a noite.

Sono

Não REMREM
(20/5%)

Os olhos, lábios, língua, 

cabeça e músculos 

timpânicos estão activos.

É geralmente aqui que a 

pessoa sonha.  

Estágio 4 (40min)
Sono profundo

Aqui, nós estamos 
realmente a descansar

Estágio 3 (15/20min)
Movimentos oculares 

raros, tensão muscular a 

diminuir

Estágio 2 (5/15min)
Diminui o ritmo cardíaco 

e respiratório (sono leve). 

Relaxam-se os músculos e 

cai a temperatura corporal

Estágio 1 (8min)
Transição entre o 

estado de vigília e o 

sono. Redução da 

tensão muscular . 



Diário de Sono

Objectivos

Prever Acontecimentos

Acorda sempre que sai do sono REM 
para registar os seus sonhos

Compreender o porquê do 
doente não dormir bem

Avalia  a qualidade do sono.

São registadas as vezes que a pessoa 
acorda, o tempo que leva para 

adormecer, a hora a que se levanta e 
se se sente repousado, cansado e 

tentar saber o porquê daquele 
resultado.



Como dormir melhor?

Procure adormecer e acordar sempre às mesmas horas para facilitar o seu

relógio biológico;

Evite bebidas alcoólicas;

Evite bebidas com cafeína (café, chá preto e chá mate) e refrigerantes

(nomeadamente coca cola);

Não fume;

Procure dormir num espaço silencioso, escuro e com temperatura amena;

Desligue a televisão antes de se deitar e se possível veja-a meia/uma hora antes

de deitar;

Aquilo que comer antes deve ser leve e de fácil digestão;

Tente praticar Exercício Físico regularmente e preferencialmente 4 horas antes

de dormir;

Não se medique sem orientação médica.



Reflexão Crítica

Assim que vi que íamos abordar este tema em aula pensei logo “Esta curiosidade tem de ser

minha”, pois sempre me interessei pelo sono e os sonhos e achei interessante mostrar aos meus
colegas como funciona a nossa mente enquanto dormimos. Posto isto, pus mãos à obra e pedi
ajuda a quem me podia orientar neste assunto, de maneira a saber os temas de que tinha,
obrigatoriamente de falar. Depois foi fácil e divertido ler e escrever sobre o assunto.

O que mais me impressionou foi a quantidade de tempo que nós passamos efectivamente a
descansar durante o sono, que é muito pouca, já que passamos pouco tempo na fase do sono
profundo.

Na minha opinião, acho que é muito imperativo que durmamos bem, porque o sono é uma
coisa muito importante e que influência MUITO a nossa saúde mental. Se não dormirmos
podemos vir a ter graves problemas a nível psicológico, uma vez que a falta de descanso destrói
algumas células cerebrais que nunca mais se renovam, e que são parte essencial do mesmo.

Conclusão, “dormir é mesmo o melhor remédio”.
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