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o SONO E 0 SEU DESENVOLVIMENTO
Sono! Durante a nossa vida esta actividade
restabelecedora come<;a muitas vezes por ser
combatida, nomeadamente durante a infan-
cia (entre os 12 meses e os 5 anos) quando as
perturba<;6es do sana afectam cerca de 25%
das crian<;as.No entanto, mesmo nestes casas
e a seu tempo, este reino acaba sendo aceite
como um componente imprescindfvel das
nossasvidas e, af sim, quando entregues final-
mente nos bra<;os de Morfeu, estaremos
aptos a apreciar todo 0 prazer de uma boa
noite de sono. Ate la, imparta conhecer as
normais perturba<;6es do sana durante a
infancia e tentar entregar 0 mais depressa
possfvel os nossos filhos nos bra<;os desse
deus cujo reino continua a ser, demasiadas

vezes, alvo de grandes resistencias. Antes de
conhecermos as suas perturba<;6es, penso ser
imprescindfvel possuirmos uma compreensao
rudimentar do processo normal de sono.
Assim, apesar da pessoa adarmecida parecer
inerte, 0 seu estado de sana e um processo
neurofisiol6gico complexo e altamente arga-
nizado. Sabemos que 0 sana esta dividido em
dois estados diferentes: 0 sana com movi-
mentos rapidos oculares ou sana REM (Rapid
Eye Movement) e 0 sana sem movimentos
rapidos oculares ou nao REM (NREM).
o sana REM e caracterizado, a par dos movi-
mentos rapidos oculares, par uma pulsa<;aoe
respira<;aoirregulares. Embora os sonhos e os
pesadelos ocorram durante 0 sana REM, muito
pouco se nota em term os de comportamento.



Os musculos encontram-se muito descontraf-
dos e 0 corpo esta praticamente inerte, poden-
do ocorrer pequenos movimentos das maos,
pernas ou face.

o sana NREM compreende quatro fases, que
representam nfveis de sana entre a sonolen-
cia e 0 sana mais profundo. Durante as duas
ultimas fases (nfveis 3 e 4), a respira<;ao e 0
ritmo cardfaco tornam-se muito estaveis-e os
musculos estao extrema mente descontraf-
dos. Embora a pessoa normal mente se
encontre muito sossegada, pode mover-se e
e muito diffcil acorda-Ia.
Enquanto 0 sana REM predomina com 0 apro-
ximar da manha, os perfodos de nfveis de sana
mais profundo tornam-se cada vez mais raros.
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Um cicio normal de sana inclui um perfodo de
sana NREM seguido de sana REM.
A crian<;apassa com muita rapidez pelas fases
de sono, 0 que talvez influencie a sua tenden-
cia para acordar durante a noite. 0 cicio de
sana normal e atingido por volta dos 8 anos.
No que diz respeito a quando e quanta de-
vem as crian<;asdormir, importa salientar que
nas ultimas decadas os cientistas provaram
que a temperatura do corpo, a digestao, a
secre<;ao de hormonas e outros processos
biol6gicos, incluindo 0 sono, variam de acor-
do com 0 ritmo de um rel6gio interior. Assim,
o velho conselho que defende um horario
regular para as refei<;6ese as horas de dormir
pode estar mais certo do que aquilo que
alguns de n6s imaginamos. Um destes ritmos
biol6gicos mais poderosos e precisamente 0
cicio do sana - vigflia.

G> Recem-nascido
16 horas (perfodos de 2 a 4 horas)

G> 3 meses
14 horas (perfodos de 2 a 8 horas)

G> 6 meses
8-12 horas (com duas sestas
de aproximadamente 2 horas)

G> 12 meses
14 horas

G> 2 anos
11 a 12 horas a noite (uma sesta
de 2 horas a tarde)

G> 3/5 anos
11 horas de sana nocturno (deixam
de fazer a sesta)



A infancia e tao cheia de mudan<;as e de
novas situa<;oes que podemos afirmar,
com seguran<;a, que todas as crian-
<;asterao, mais cedo au mais tarde,
algumas noites conturbadas. Embo-
ra saibamos que a maiaria das per-
turba<;oes do sana na crian<;a nao
apresentam gravidade, par vezes repre-
sentam motivo de preocupa<;ao au mesmo
de frustra<;ao, para as pais, pais nao sabem
como enfrenta-Ias. Par isso, se esta a pen-
sar que a resistencia do seu filho em ir para
a cama au a sua dificuldade em ser aut6nomo
durante a noite sao raras, esta enganado. Os
estudos demonstram que as perturba<;oes de
sana nas crian<;assao muito mais comuns do
que aquilo que se imagina.

OS SONHOS, OS PESADELOSEAS CRIANCAS
Comecemos entao pelas perturba<;oes que
ocarrem durante a sana, au na fase de transi-
<;aopara a vigilia, que incluem, entre outras, as
terrores nocturnos, as pesadelos, a sonambulis-
mo e as movimentos rftmicos. Estas perturba-
<;oessao comuns entre as crian<;ase, embora
atraiam muita aten<;ao,ocorrem de forma irre-
gular, nao passuem etiologia definida, nao
estao associadas a um tipo de psicopatologia e
normal mente desaparecem com a matura<;ao.
Neste tipo de perturba<;oes, e impartante
salientar a distin<;ao c1ara-que-existe entre ter-
rores nocturnos e pesadelos.
Os terrores nocturnos sao epis6dios caracteriza-
dos par um choro brusco e inesperado da crian-
<;a,acompanhado de uma expressao de medo
intenso, suares frias, muita agita<;aoe incapaci-
dade de ser consolada. Uma vez acordada, a
crian<;a apresenta um estado de confusao e
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As PERTURBACOES
.DO SONO sAo COMUNS

ENTRE AS CRIANCAS

Ii ~
<IiB~

desarienta<;ao. Surgem narmalmente aos 2,
3 anos, e acontecem durante a primeira meta-
de da noite. Associam-se a transi<;ao parcial
abrupta do nivel 4 do sana NREM para a sana
REM, relacionam-se com a matura<;ao do siste-
ma nervoso central e nao deixam recarda<;ao
no dia seguinte. Narmalmente desaparecem
com a desenvolvimento da crian<;a.
Os pais ficam muito assustados quando estes
epis6dios ocarrem, mas a principal tratamen-
to e a informa<;ao e a consequente restabele-



cimento da seguran<;a. Se os terrores noctur-
nos persistirem mais de 4 semanas ou se os
pais afirmarem que SaGtao frequentes que
perturbam 0 sono da familia, deve efectuar-se
uma avalia<;aode outros problemas familiares
que podem estar associados.
Embora c1inicamente semelhantes aos terro-
res nocturnos, os pesadelos ocorrem na fase
REM do sono, no ultimo ter<;o da noite.

tador sobre qualquer acontecimento do dia
anterior, como ter caido da escada, a crian<;a
de 2 anos pode ter preocupa<;6es com a sepa-
ra<;ao e a crian<;a com 3 a 5 anos tem fre-
quentemente pesadelos com monstros ou
criaturas que Ihes querem fazer mal.
Os pesadelos tem uma frequencia maior nos
anos pre-escolares e na adolescencia, e menor
entre os 7 e os 11 anos. Apesar de as crian<;as

Sao sonhos assustadores que pod em acordar
a crian<;a deixando-a com sentimentos de
profunda ansiedade e medo.
Podem distinguir-se-facilmente dos terrores
nocturnos pelo recordar do sonho e pela
ausencia de actividade fisica durante 0 pesa-
delo. Os pesadelos parecem reflectir as ten-
s6es sofridas durante 0 dia e 0 seu conteudo
reflecte uma sequencia desenvolvimentista de
medos e preocupa<;6es. Assim, a crian<;a de
um ana pode acordar com um sonho assus-

NAb CONFIRMEOS MEDiCS

DO SEWFILHO, FECHANDO
AS JANELAS PARA NAO VIR
o LOBO OU FINGINDO
QUE PROCURA d LADRAO- %%

conseguirem descrever 0 seu sonho logo que
sabem falar, a compreensao de que um sonho
nao e real, de que e invisivel para os outros, de
que acontece dentro dapessoa -e e causado
pelos nossos processos de pensamento segue
um desenvolvimento especffico. Ao contrario
das crian<;asde 8 anos, que ja possuem um per-
feito entendimento dos sonhos como proces-
sos do pensamento, as crian<;asmais pequenas
nao SaGcapazes de distinguir entre os sonhos e
a realidade. Pelamesma razao, para uma crian-
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<;aentre os 10 e os 18 meses que nao possui
ainda 0 vocabulario suficiente para exprimir 0
que a preocupa, um pesadelo pode ser uma
experiencia extremamente perturbadora. Se a
crian<;afor acordada no meio de um sonho tera
mais probabilidades de se lembrar dele, por isso

a crian<;a a representar 0 sonho, onde de-
sempenha um papel activo no derrotar do
objecto gerador de medo, ajuda-Ia-a a
adquirir um sentimento de competencia.
Nunca minimize os maus sonhos dizendo:
/I Foi 56 um sonho pateta!"

se 56 ouvir queixas ou murmurios nao a acorde,
deixe-a dormir e tudo passara.
Se 0 seu filho acordar com um grito subito va
ter com ele e lembre-se que, se ainda for
muito pequeno, nao adianta tentar dizer-Ihe
queo sonho nao e real. Ou<;a-o e acalme-o,
exprimindo seguran<;a e carinho. Se a crian<;a
tiver 4 anos ja podemos dizer-Ihe que 0 50-
nho nao e real, devendo sempre permitir-Ihe
descrever 0 conteudo do seu pesadelo e dar-
Ihe apoio, mostrando seguran<;a ao afirmar
que nada de mallhe ira acontecer. Durante 0
dia podemos ajudar a dessensibilizar a crian-
<;ado objecto gerador de medo pedindo para
ela 0 desenhar ou mascarando-a deste. Levar

Os medos do seu filho podem parecer insig-
nificantes ou il6gicos para si, mas para ele
SaD importantes e sentir-se-a muito mais
seguro se perceber que 0 leva a serio. Nao
confirme os medos do seu filho fechando as
janelas para nao vir 0 lobo ou fingindo que
procura 0 ladrao. Se 0 seu filho tem tenden-
cia para ter pesaElelos, deixe uma luz acesa.
Nao 0 deixe ver programas assustadores ou
violentos na televisao, especial mente a noite.
Se nao conseguir perceber 0 que 0 assusta a
noite, tente falar com ele durante 0 dia
quando ja nao se encontrar perturbado. Fa<;a
um esfor<;o para aumentar a auto-estima do
seu filho durante 0 dia. Para crian<;as mais



velhas uma conversa sobre 0 sonho e as suas
possfveis causas podem ser suficientes para
desenvolver capacidades de confronto. Se 05
pesadelos aumentam ou se 0 medo se alas-
tra para 0 dia, deve consultar 0 seu pediatra
pois 05 pesadelos persistentes ou repetitivos
podem reflectir press6es excessivas durante 0
dia e-eeveFa ser analisada a possibilidade de
existirem outros problemas associados.

o SONAMBULISMO
o sonambulismo acontece associado ao sonG
NREM, normal mente ocorre tres a quatro
horas depois de se ter adormecido, mas tam-
bem pode ocorrer noutras alturas. Nestes epi-

s6dios, a crianc;a ou adolescente apresenta
uma expressao facial empalidecida e uma indi-
ferenc;aem relac;aoaos objectos e pessoas que
se encontram junto de si. Duram geralmente
varios minutos e, a menos que se desperte,
nao se lembrara de nada no dia seguinte.
Estes epis6dios, comec;am, geralmente entre
05 4 e 05 8 anos, sendo a sua prevalencia mais
elevada nas crianc;asentre 05 9 e 05 12 anos.
Como se trata de uma alterac;ao de sonG
benigna nao ~ necessario um tratamento
especial. A principal precaUc;ao por parte dos
pais e a de evitar a ocorrencia de acidentes
durante estes epis6dios. A privac;ao de sonG
ou um sonG demasiado irregular pode preci-
pitar a ocorrencia deste tipo de epis6dios, e
assim 05 pais devem zelar para que 0 seu filho
durma sempre 0 suficiente e se deite a hora
adequada. Normalmente nao devem ser
acordados, pois 0 unico resultado e assusta-
105 ou confundi-Ios; devem, sim, ser conduzi-
dos tranquilamente para a sua cama.
05 movimentos rftmicos do corpo referem-se a
um conjunto de perturbac;6es que se caracteri-
zam pela presenc;ade movimentos estereotipa-
dos, de caracter rftmico, que implicam principal-
mente a cabec;a.A maior parte dos epis6dios
inicia-se no infcio do sono, embora tambem
possam aparecer na fase 2 do sonG NREM.
Normalmente prolongam-se por 5-15 minu-
tos, mas por vezes podem durar horas.
Podem iniciar-se a partir dos 9 meses e rara-
mente persistem para la dos 2 anos. Na maio-
ria dos casos nao se recomenda qualquer
intervenc;ao especffica, pois VaG desapare-
cendo a medida que a crianc;a cresce. Se 05
movimentos forem violentos, durarem mais
de 10-15 minutos e ocorrerem frequente-
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mente durante a noite, podem existir outros
problemas associados.
o falar durante 0 sana e um fen6meno fre-
quente e inofensivo que pode aparecer em
qualquer idade. Podem ser palavras isoladas
ou frases curtas, que a crian<;anao recorda na
manha seguinte. Aparece geralmente quando
a crian<;a come<;a a frequentar 0 infantario.
Surge no sana REM ou NREM, e um compor-
tamento muito comum, esta associado aos
pesadelos e ao sonambulismo e nao se rela-
ciona com qualquer tipo de psicopatologia.

NA HORA DE DEITAR
Falemos agora das perturba<;6es em iniciar e
manter 0 sana tais como as lutas para ir para
a cama eo acordar de noite. 0 adiar a hora de
ir para a cama eo acordar durante a noite saG
muito frequentes nas idades pre-escolares e as
estatisticas mostram que 25 a 50% das crian-
<;astem problemas para ir para a cama no
segundo ana de vida. Estes problemas encon-
tram-se muitas vezes em conjunto e saGorigi-
nados e mantidos por uma aquisi<;aodeficien-
te de habitos de sono. Esta aquisi<;ao
desadequada esta muitas vezes relacionada
com associa<;6esao sana desajustadas, habi-
tualmente desenvolvidas pelo excesso de
variedade nas atitudes adoptadas pelos pais
no desespero para que 0 seu filho durma.
o tratamento das lutas para ir para a cama e do
acordar durante a noite envolve ajudar a crian-
<;aa aprender a tarefa de adormecer sozinha. 0
inicio de qualquer modifica<;ao no padrao de
sana do seu filho ira implicar um esfor<;ofami-
liar adicional, tendo os pais de estar muito
seguros do que iraQfazer e de que estao aptos
a apoiarem-se mutuamente. As crian<;as

actuam como se tivessem um radar, e se voce
estiver confiante em levar avante a rotina do
seu filho ele respondera mais facilmente do que
se actuar de forma insegura. As abordagens
mais eficazes incluem 0 estabelecer bons
rituais/rotinas a hora de deitar e 0 extinguir a
necessidade da presen<;ados pais para ador-
mecer. Tal como os adultos, muitas vezes as
crian<;asprecisam de um tempo de relaxamen-
to depois de um dia cheio para conseguirem
adormecer. .

Alem disto, uma rotina fornece a crian<;auma
defesa contra outras possiveis modifica<;6es
perturbantes na sua vida, como 0 mudar de
casa, 0 nascimento de um irmao ou ate 0
div6rcio dos pais. Devemos estabelecer objec-
tivos realistas para os nossos filhos e a modifi-
ca<;ao deve ser gradual. Por exemplo: se a
crian<;a esta habituada a ser adormecida ao
colo, 0 primeiro passo sera substituir este
comportamento por pegar-Ihe ao cola e con-
tar uma hist6ria ou cantar, colocando-a na
cama mesmo antes de adormecer. Assegure-
se de que 0 seu filho esta realmente cansado
quando vai para a cama.
Mantenha uma grande regularidade na hora de
ir para a cama e no ritual estabelecido. De
manha tente focar-se sempre nos aspectos posi-
tivos do comportamento do seu filho na noite
anterior. Paraadormecer, ou para quando acor-
dar durante a noite, um boneco, uma fralda ou
um pano especial podem transmitir muito con-
forto e seguran<;a,dispensando assim a presen-
<;ados pais. Por isso, leve 0 seu filho a afei<;oar-
-se a um objecto/boneco, fralda/pano, antes de
o ensinar a dormir sozinho. Procure estimula-Io
o menDs possivel de cada vez que acordar. Se
costuma tira-Io da cama ou embala-Io, nao 0



FALAR DURANTE 0 SONO

E UM FENOMENO FREQUENTE

E INOFENSIVO QUE PODE APARECER

EM QUALQUER IDADE <-

z
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fa~a, acalme-o com afirma~oes de seguran~a e
tente conforta-Io ate adormecer.
Se for necessario deite-se perto dela mas
nunca com ela. Crie um ambiente propicio ao
sono, sem muito barulho, com uma tempe-
ratura agradavel e na penumbra. A crian~a
nao deve ingerir cafeina (Ice-Tea, Coca-Cola
ou chocolates) depois do meio-dia. Meia
hora antes de se deitar diga nao a televisao,
computador, discussoes de familia e livros
potencialmente' perturbadores. Quando exis-
tem varios problemas ao mesmo tempo - par
exemplo, uma crian~a que resiste a ir para a
cama, acorda frequentemente e pede bibe-
roes durante a noite - foque-se num proble-
ma de cada vez. Ao avan~ar progressivamen-
te, a crian~a ir-se-a acomodando de forma
mais imediata as mudan~as em curso.

NA CAMA DOS PAIS
Um outro comportamento que preocupa de-
masiado os pais e 0 pernoitar, total ou par-
cialmente, juntamente com 0 filho. Este pro-
blema de sono e frequente e reflecte 0

desenvolvimento da separa~ao e da indepen-
dencia. E interessante verificar que a conota-
~ao deste compartamento pode variar, e que
em varias culturas as crian~as dormem habi-
tualmente com os pais ate terem 1 ou 2
anos. Esta questao do partilhar da cama e
muito pessoal e cada familia possui a sua
opiniao muito particular.
Sabemos que, muitas vezes, na origem do
partilhar a cama estao razoes como 0 promo-
ver os la~os familiares, 0 aumentar a sensa~ao
de seguran~a no filho ou 0 aliviar os proble-
mas de sono. No entanto, ao tomar a sua
decisao pense com cuidado nao apenas no



presente mas tambem nas implica<;6es que
esse comportamento ira ter no futuro. Uma
crian<;a habituada a dormir na cama com os
pais nao vai aceitar pacifica mente ser coloca-
da de repente na sua pr6pria cama. Por outro
lado, ser capaz de ser independente durante a
noite ajuda-a a desenvolver uma auto-ima-
gem positiva e transmite-Ihe um verdadeiro
sentimento de competencia durante 0 dia.
Se0 seu filho esta habituado a dormir consigo
desde muito cedo, podera demorar varias
semanas a conseguir p6-lo a dormir na cama

dele. Se, por outro lado, 56 dorme na sua cama
ha pouco tempo, fruto de uma doen<;a ou
devido a uma experiencia de medo, necessita-
ra apenas de alguns dias para se sentir seguro
e confortavel na sua pr6pria cama. Nao quere-
mos dizer com isto que nao pode ter 0 seu
filho na sua cama ocasionalmente, numa
manha de fim-de-semana ou quando esta
doente ou assustado. Em term os de interven-

MEtA HORA ANTES DODEITAR
DIGA NAo A TELEVISAo

<;ao,e alem dos metodos ja referidos para ensi-
nar 0 seu filho a adormecer sozinho, acrescen-
tamos mais alguns conselhos uteis para conse-
guir que durma na sua pr6pria cama.
Em primeiro lugar, comece por orientar as
sestas do seu filho para a sua pr6pria cama e,
quando 0 conseguir, passe a encaminha-Io
tambem a noite. Certifique-se de que a cama
do seu filho e convidativa e confortavel, nao
a utilize como um local de castigo. Se ele
acordar de noite e quiser ir ter consigo - cer-
tamente vai acontecer - va ter com ele e



acalme-o sem Ihe pegar ou 0 levar para a sua
cama. Quando tomar a decisao de 0 tirar da
sua cama nao pode voltar a deixa-Io dormir
consigo a nao ser quando 0 habito de ficar
na sua pr6pria cama ja estiver firmemente
estabelecido. Nao substitua um mau habito
por outro, por exemplo passando a dar-Ihe
um biberao para 0 adormecer. 0 que acon-
tece e que, se uma crianc;a adormece com a
ultima recordac;ao de chupar num biberao,
ficara condicionada a depender de um bibe-
rao para voltar a adormecer quando acorda a
meio da noite. Assim, sem 0 biberao fica agi-
tada e chora. Para mudar este habito ela tem
de ser posta na cama sem biberao e acorda-
da. Para isso, pode comec;ar a diluir gradual-
mente 0 leite do biberao, diminuindo, pro-
gressivamente a sua quantidade.

TENHA SEMPREEM CONTA QUE:
Por vezes 0 sana e perturbado pelas eta pas
normais do desenvolvimento da crianc;a
(como a angustia de separac;ao, as novas
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aquisic;oes motoras ou a entrada no infanta-
rio) e nao pelo habito. 0 aspecto positivo
deste tipo de perturbac;ao e que, se devida-
mente encarada, desaparece tao depressa
como apareceu.

REFLEXGESFINAlS
Temos de tomar consciencia que os padroes
de sono, bons ou maus, nao aparecem do
nada. Pelo contra rio, tal como outros aspec-
tos do comportamento, foram desenvolvidos
atraves do tempo. Nao e por acaso que cerca
de um terc;o das crianc;as que apresentam
perturbac;oes de sana apresentam tambem
problemas de comportamento generalizados.
o temperamento da crianc;a, 0 seu desenvol-
vimento (neurol6gico, emocional e social) e 0
seu ambiente tiveram um papel importante,
mas foi a forma como os pais reagiram, noite
ap6s noite, desde 0 seu nascimento, que
estabeleceu a diferenc;a. Apesar de tudo,
todas as crianc;as saudaveis podem aprender
a dormir bem a noite. Bons habitos de sana
saG essenciais tanto para 0 desenvolvimento
pessoal do seu filho como para 0 seu pr6prio
bem-estar. 0 sana pode significar a diferen-
c;a entre uma vida agradavel emeses ou
mesmo anos de tensao para toda a familia.
Quando os pais pedem ajuda para os proble-
mas de sana a situac;ao atingiu normal mente
uma situac;ao de crise. Existem poucos pro-
ble.mas da infancia tao exasperantes para os
pais como as perturbac;oes do sono. Se con-
siderar que 0 seu filho provavelmente sofre
de uma perturbac;ao do sana e/ou tem duvi-
das em relac;ao a procurar um psicoterapeu-
ta para 0 ajudar, consulte sempre primeiro 0

seu pediatra.


