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As perturbações primárias do sono, de acordo com o DSM IV (sistema 
classificativo das Pertubações Mentais e do Desenvolvimento proposto pela 
Associação Americana de Psiquiatria), podem dividir-se em Dissónias 
(caracterizadas por anomalias na quantidade, qualidade ou horário do sono) e 
em Parassónias (caracterizadas por eventos comportamentais ou fisiológicos 
anormais que ocorrem em associação com o sono, com fases específicas do 
sono ou na transição sono-vigília). 
 
As perturbações do sono são extremamente comuns nas idades pediátricas, 
afectando cerca de 10% das crianças que estão no período da escolaridade 
básica. Apesar da trivialidade, elas provocam uma grande ansiedade nos pais, 
sendo das preocupações mais frequentemente apresentadas ao pediatra 
assistente. Por tal facto, torna-se extremamente importante o conhecimento da 
fisiologia do sono e da sua evolução ao longo do desenvolvimento da criança. 
 
Durante o sono, a criança passa por ciclos designados por REM (Rapid Eye 
Movement - em que apresenta movimentos rápidos dos olhos, frequências 
cardíaca e respiratória irregulares e sonhos) e ciclos não-REM caracterizados 
por um sono mais profundo (constituído por quatro estádios, sendo o quarto o 
mais intenso). Durante o sono REM, muitas crianças acordam. Estas fases do 
sono têm uma organização temporal característica ao longo da noite. As fases 
três e quatro ocorrem no primeiro terço (até à primeira metade da noite), 
aumentando de duração em resposta à privação do sono. O sono REM ocorre 
ciclicamente ao longo da noite, alternando com sono não-REM. O sono 
humano também varia de características ao longo da vida. Cada ciclo 
REM/não-REM dura 50 a 60 minutos nos bebés, aumentando 
progressivamente até cerca de 90 minutos na adolescência.  
 
Durante os seis primeiros meses de vida, 50% do sono é constituído por sono 
REM. Esta percentagem diminui progressivamente até à adolescência, altura 
em que atinge os 20% do tempo total de sono. 
 
 
OS PESADELOS 
 
Designam-se por pesadelos os sonhos assustadores que ocorrem durante o 
sono REM, no último terço da noite e que levam a criança a despertar. São 
comuns, particularmente entre os cinco e os dez anos de idade (10 a 50%). Ao 
acordar, a criança está assustada e ansiosa, conseguindo descrever, com 
pormenor, a sequência do sonho e o seu conteúdo. Podem ser atribuídos a 
experiências assustadoras (programas de TV, histórias ou acontecimentos 
reais) ou a problemas psicológicos. De um modo geral, só é necessária uma 
intervenção específica se a sua frequência for significativa (superior a uma vez 
por semana) ou se houver uma repetição constante do tema ou do conteúdo do 
sonho. 
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TERRORES NOCTURNOS (PAVOR NOCTURNUS) 
 
Os terrores nocturnos não estão relacionados com os pesadelos e são 
caracterizados por despertares abruptos durante o sono, geralmente iniciados 
por um grito de pânico. Durante um episódio típico, a criança senta-se na 
cama, a gritar ou a chorar, com uma expressão assustada e sinais de intensa 
ansiedade (aumento do ritmo cardíaco e respiratório, sudação, face corada e 
olhos muito abertos). Associadamente, a criança está desorientada, com 
comportamento desorganizado. Não responde aos esforços dos pais para a 
acordar (atitude que não se recomenda) ou confortar. Após algum tempo (1 a 
20 minutos), a criança volta a adormecer e, quando acorda na manhã seguinte, 
tem amnésia (perda de memória) para o episódio. Ocorrem durante o primeiro 
terço da noite, durante a fase profunda do sono não-REM (estádios três e 
quatro). Surgem em cerca de 1 a 4 % de todas as crianças em idade pré-
escolar (início entre os três e os sete anos), sendo raros nos adolescentes. É 
mais frequente no sexo masculino do que no feminino. Estão descritos factores 
desencadeantes, como, por exemplo: a privação de sono, a alteração do 
horário sono-vigília e o stress físico ou emocional. No entanto, desconhece-se 
a etiologia (causa). Como procedimento geral, para muitos especialistas, deve-
se tentar determinar o início do episódio, com o objectivo de se acordar a 
criança quinze minutos antes. Após cinco minutos, podemos deixá-la 
adormecer outra vez. Pensa-se que esta atitude seja suficiente para abolir o 
problema, dado que leva ao desenvolvimento de um padrão diferente dos 
estádios de sono. O prognóstico é bom, embora algumas crianças possam vir a 
desenvolver sonambulismo numa fase posterior. Não há nenhuma evidência de 
que esta situação esteja relacionada com problemas psicológicos. 
Frequentemente, existe uma história familiar de terrores nocturnos ou de 
sonambulismo. 
 
 
SONAMBULISMO 
 
O sonambulismo é uma perturbação caracterizada por episódios repetidos de 
actividade motora complexa durante o sono, de início súbito, incluindo o 
levantar da cama e o deambular. Nestas alturas, a criança também pode falar 
ou mesmo responder a perguntas, embora, muitas vezes, de uma forma 
incoerente ou incompreensível. A criança não parece estar despertada, 
apresentando um olhar vazio; e mostra-se indiferente e refractária aos esforços 
para ser acordada. A memória para os acontecimentos ocorridos durante o 
evento é quase nula. Os episódios de sonambulismo podem terminar quando a 
criança desperta de uma forma espontânea (podendo apresentar-se confusa e 
desorientada). Noutros casos, a criança volta para a cama, continuando a 
dormir até de manhã. Entre 10 a 20% das crianças têm, pelo menos, um 
episódio de sonambulismo. O início desta perturbação ocorre, de um modo 
geral, entre os seis e os doze anos (na faixa etária posterior àquela em que os 
terrores nocturnos são mais frequentes). Estes episódios têm o seu início 
durante o sono não-REM (estádios três e quatro), ocorrendo durante o primeiro 
terço da noite (cerca de 30-180 minutos depois de adormecer). A febre ou a 
privação de sono podem aumentar a frequência dos episódios. O 
sonambulismo tem igual incidência em ambos os sexos e geralmente 
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desaparece espontaneamente no início da adolescência. Há uma incontornável 
tendência familiar para a ocorrência desta perturbação. Em princípio, não é 
necessário nenhum tipo de tratamento ou de avaliação psicológica.  
 
 
NARCOLEPSIA 
 
A narcolepsia caracteriza-se por ataques irresistíveis de sono, não intencionais, 
inadequados (em média três a cinco por dia), associados ou não a cataplexia 
(perda súbita bilateral e reversível da força muscular desencadeada por uma 
emoção forte), paralisia do sono (incapacidade de movimento ou fala) e 
alucinações hipnagógicas (imagens mentais, visuais ou auditivas, semelhantes 
aos sonhos), que ocorrem antes de adormecer. Os sintomas são típicos do 
sono REM, mas ocorrem inapropriadamente durante o dia. Situações 
monótonas podem desencadear o início do evento (ler, ver televisão ou assistir 
a aulas). Os episódios duram geralmente 10 a 20 minutos, mas, se não 
interrompidos, podem durar até várias horas . A narcolepsia pode limitar o 
funcionamento diurno pelos repetidos ataques incontroláveis de sono e pelos 
episódios de cataplexia (provocando, muitas vezes, uma insónia nocturna). A 
sonolência diurna é quase sempre o primeiro sintoma e torna-se, com 
frequência, significativa durante a adolescência. A cataplexia pode 
desenvolver-se simultaneamente com a sonolência, mas, de um modo geral, só 
aparece na idade adulta. As alucinações e a paralisia do sono são sintomas 
mais variáveis e podem não ocorrer. Esta patologia é tão comum no sexo 
masculino como no feminino. O início da sintomatologia, embora raramente, 
pode ocorrer aos três anos de idade. Cerca de 18% das crianças com esta 
perturbação têm dez anos ou menos; 60% são adolescentes. O modo de 
transmissão ainda não foi determinado, mas é provavelmente multifactorial. 
Todavia, parece haver uma forte componente genética (hereditária). A 
narcolepsia não tem cura; o seu tratamento consiste, basicamente, na 
administração de um estimulante do sistema nervoso central. 
 
 
JACTATIO CAPITIS 
 
Algumas crianças, no início do sono ou quando acordam durante a noite, 
apresentam movimentos típicos do corpo (bater ritmicamente, rodar 
rapidamente ou balancear lateralmente a cabeça) e vocalizações. Este tipo de 
movimentos é denominado jactatio capitis (nocturna se este comportamento 
ocorre principalmente ou exclusivamente durante a noite). No entanto, podem 
também ocorrer em qualquer altura do dia. Estes episódios são interpretados, 
habitualmente, como uma actividade calmante, facilitadora do adormecimento. 
Ocorre em cerca de 5 a 15 % das crianças tipicamente normais (ou seja, com 
um desenvolvimento físico, intelectual e psicológico convencionais). A sua 
frequência é maior nos rapazes do que nas raparigas (3:1). Na maioria dos 
casos, não é necessário qualquer tratamento. O prognóstico é excelente. 
Geralmente, há uma remissão espontânea das manifestações após os três 
anos de idade. Só numa percentagem mínima de casos há persistência dos 
sintomas e sinais até à adolescência ou idade adulta. A sua etiologia (causa) é 
desconhecida. 


