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ALTERAÇÕES DO SONO

• Impacto do sono materno

• Desenvolvimento do sono – feto, recém-nascido, lactente, pré-escolar

• Prematuridade e desenvolvimento do sono

• Sono nas unidades de cuidados intensivos neonatais

• Insónia (e prematuridade)

• Síndrome de apneia obstrutiva do sono (e prematuridade)

• Síndrome de pernas inquietas (e prematuridade)



Função exacta ?

• Restabelecimento de sistemas orgânicos 

• Conservação de energia

• Crescimento e desenvolvimento SNC

Essencial para a manutenção da rede neuronal, facilitando a conectividade neuronal e glial e a plasticidade sináptica

• Funções neuroendócrinas (hormona de crescimento)

• Regulação da temperatura corporal

• Manutenção da imunidade

• Descarga de emoções

• Funções cognitivas  (processo de aprendizagem e memória)

Funções do sono

Estádio comportamental reversível de desconexão perceptual e ausência de resposta ao ambiente.

Carskadon and Dement, 2011

Sono

Durante a vida fetal tardia e o período neonatal precoce, a principal atividade do cérebro é DORMIR.



Impacto do Sono Materno

Gravidez → Insónia (27 a 64%)

Fatores hormonais, anatómicos, mecânicos e psicológicos

Nictúria, refluxo gastroesofágico, lombalgias, posição forçada na cama, movimentos fetais, ansiedade do parto…

Maternal sleep during pregnancy and poor fetal outcomes: a scoping review of the literature with meta-analysis

Warland J, Dorrian J, Morrison JL, O’Brien LM

Sleep Medicine, 2018

Sono insuficiente / perturbado

Impacto na glicémia materna ?

Fator de risco para prematuridade e baixo peso ao nascer ?



Impacto do Sono Materno

Distúrbio respiratório do sono / SAOS (3/10000 EUA)

↑incidência com ↑ obesidade 

Fator de risco/potenciador de doenças hipertensivas durante a gravidez e diabetes gestacional 

SAOS moderado/grave – fator de risco independente para RCIU, prematuridade e baixo peso ao nascer  ?

Síndrome de pernas inquietas (10 a 34%)

Fator de risco para doenças hipertensivas durante a gravidez

Fator de risco independente para baixo peso ao nascer e prematuridade ?

Hipoxia

Activação do SNA simpático

Ativação da resposta inflamatória



Desenvolvimento do Sono - Feto

Sono - difícil de determinar

Avaliado por medidas indiretas:  movimentos oculares, corporais e respiratórios (ecografia) e ritmo cardíaco

≥ 32 semanas de gestação 

4 estádios comportamentais

1F – Sono calmo (FC baixa e regular, movimentos corporais pouco frequentes, sem movimentos oculares)

2F – Sono ativo (FC regular, movimentos corporais periódicos e frequentes, movimentos oculares)

3F – Vigília calma (FC elevada e regular, sem movimentos corporais, com movimentos oculares)

4F – Vigília ativa (FC elevada e irregular, movimentos corporais contínuos, com movimentos oculares)

< 30 semanas de gestação

Não é possível identificar clusters comportamentais específicos

Sono    1F – 2F
Ciclos ultradianos 70 a 90 min 

Vários fatores modificadores

Crescimento fetal, diabetes gestacional, administração de glucocorticoides, álcool

Posição durante o sono materno (4F em decúbito lateral esquerdo ou direito, 1F em supino)

Ritmos circadianos (4F mais comum entre as 21h e a 1h)



Desenvolvimento do Sono - Feto

Sono - difícil de determinar

Avaliado por medidas indiretas:  movimentos oculares, corporais e respiratórios (ecografia) e ritmo cardíaco

≥ 32 semanas de gestação 

4 estádios comportamentais

1F – Sono calmo (FC baixa e regular, movimentos corporais pouco frequentes, sem movimentos oculares)

2F – Sono ativo (FC regular, movimentos corporais periódicos e frequentes, movimentos oculares)

3F – Vigília calma (FC elevada e regular, sem movimentos corporais, com movimentos oculares)

4F – Vigília ativa (FC elevada e irregular, movimentos corporais contínuos, com movimentos oculares)

< 30 semanas de gestação

Não é possível identificar clusters comportamentais específicos

Maturação 

↑ 1F e 2F (sono) – 90% tempo  

Reflexo da maturação de processos neuro inibitórios  
e não da redução do espaço intrauterino

↑ 1F em relação a 2F

Estabilidade de comportamentos nos diferentes estádios
Transição organizada e curta entre os diferentes estádios 

→ Marcadores de normal neurodesenvolvimento



1F – Sono calmo 

FC baixa e regular

Movimentos corporais pouco 
frequentes 

Sem movimentos oculares

Desenvolvimento do Sono

2F – Sono ativo 

FC regular,

Movimentos corporais periódicos 
e frequentes

Movimentos oculares

Sono calmo 

Padrões EEG  - ondas de alta voltagem lentas (HSV), tracé alternant

Tónus muscular (mento), mas poucos movimentos corporais

FC e FR  regulares

Sem movimentos oculares

Sono ativo

Padrões EEG – LVI (baixa voltagem irregular), mistas, HSV

Movimentos oculares

Redução do tónus  muscular (mento) mas movimentos de sucção, 
finas contrações, caretas, sorrisos, vocalizações , movimentos MI

FC e FR  irregulares

Feto
Recém nascido

70% do tempo em SONO



Prematuridade e Sono

↓ % de sono indeterminado 

Estabelece-se sono ativo 

PT passam mais tempo em sono ativo que os RN termo 
com a mesma idade cronológica 

(sono ativo importante para crescimento e desenvolvimento SNC)

Idade gestacional (semanas)3024

Difícil distinguir fases de sono 

Sono indeterminado 

(EEG descontínuo com bursts de 
amplitude e frequência variável)

Desenvolvimento sono calmo 

% sono calmo e vigília ↑ até alcançar 
o equivalente ao termo

Ciclos de sono mais longos e com 
mais sono calmo 

Resposta adaptativa ao ambiente 
fisiológico e hormonal extra-uterino

Importante para remodelação sináptica

36

Desenvolvimento do sono é diferente no PT
(ausência do ambiente intra-uterino (incluindo a placenta) como fator regulador da atividade SNC e do comportamento)

Mesmo PT tardios têm sono estruturalmente diferente: índice de arousals durante o sono, duração dos ciclos de sono

90% do tempo em SONO



Prematuridade e Sono
Fatores pré e pós-natais 

Sono
Desenvolvimento 

SNC

Hipoxia / RCIU 

↑ sono calmo (↓ necessidades metabólicas do SNC)

↓ sono ativo – repercussão no desenvolvimento SNC ?

Esteroides que são 
metabolizados no cérebro 
fetal  e induzem o sono



Sono nas Unidades de Cuidados Intensivos Neonatais

14 estudos randomizados e controlados  - resultados discordantes, sem significado estatístico e com limitações metodológicas

Intervenções:

• Neonatal individualized developmental care and assement program, massagem terapêutica, superfícies viscoelásticas  – Ø

• Canguru, Yakson and Gentle Human Touch, música, ciclos luz-escuro - ↑ duração sono ?

Baixo nível de evidência para emitir recomendações

Disrupção do sono ocorre desde as primeira horas de vida
Suporte respiratório (Collins et al 2015), administração de terapêuticas, luz, barulho (van den Hoogen, 2017), ...



Desenvolvimento do Sono

Sono calmo 

Padrões EEG  - ondas de alta voltagem lentas (HSV), tracé alternant

Tónus muscular (mento), mas poucos movimentos corporais

FC e FR  regulares

Sem movimentos oculares

Sono ativo

Padrões EEG – LVI (baixa voltagem irregular), mistas, HSV

Movimentos oculares

Redução do tónus  muscular (mento) mas movimentos de sucção, 
finas contrações, caretas, sorrisos, vocalizações , movimentos MI

FC e FR  irregulares

Recém nascido

70% do tempo em SONO

Início sono – sono ativo 
Ciclos 40-50min
microdespertares no fim de cada ciclo 4-6x/noite

10 a 19 horas / 24 h
Fome e saciedade
Vigília 1 a 2 h, sono – LA 2 a 5 h, LM 1 a 3 h
Sem padrão diurno / nocturno

Padrões de sono irregulares



Desenvolvimento do Sono

Sono calmo 

Sono ativo

Recém 
nascido

70% do tempo em SONO

Lactente

EEG Idade

Fusos 6 semanas a 
3 meses

Complexos K 3/6 meses

Atividade lenta 2/5 meses

Ritmo posterior dominante
Frequência de 3,5-4,5Hz
Frequência de 5-6Hz

3/4 meses
5/6 meses

Ondas do vértice 4/6 meses

Hipersincronia hipnagógica 3/6 meses

Sono - H

24
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nREM

REM

Ativo

Calmo

AdultoMeses

nREM

REM

↓ duração sono/24h
Desenvolvimento dos elementos característicos das diferentes fases do sono
NREM e REM
Fase de entrada no sono: Sono ativo→ NREM
↑ duração ciclos sono - Criança pequena  50-90 min

Início sono – sono ativo 
Ciclos 40-50min



Fase NREM 

FC e FR lentas e regulares
Temp. corporal mais baixa
Diminuição do tónus muscular 
(m/ capacidade de movimento)

EEG

Fase REM (Rapid eye movement)

Movimentos oculares rápidos

FC e FR rápidas e irregulares
Ausência de regulação da temp.  corporal
Atonia muscular

EEG

Arquitectura do sonoArquitectura do sono

EEG

EEG

EOG



Arquitectura do sono

NREM 1

NREM 2

NREM 3

REM

Transição sono-vigília

Sono leve

Sono profundo

Intensa actividade cerebral 
- sonhos(Rapid eye 

movement)

Restabelecimentos de 
sistemas orgânicos 
Produção hormona de 
crescimento

Crescimento e 
desenvolvimento SNC

Ritmo ultradiano

Ciclos de sono 
Duração  90 a 110 min
Terminam em breves despertares 



Padrões etários de sono – 0 a 2 meses
Desenvolvimento do Sono – 2 a 12 meses

12 a 13 horas / 24 h
Nocturno 9 a 10 h ; Sestas  4 → 2

Sono NREM e REM 
Início sono – sono NREM 
Ciclos mais prolongados (90 a 120 min)
Microdespertares menos frequentes

4 a 6 meses
Ritmo circadiano - Padrão dia/noite

Consolidação



Consolidação

↓ a partir da 
puberdade  

Pico em idade 
pré-escolar

Idade (anos)

↓ idade adulta
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RN – mínimo

A

B

Sono

A - Processo homeostático 
Acumulação de substâncias químicas promotoras de sono dependente da 
duração e qualidade do sono prévio e da duração da vigília → Pressão de sono

B - Ritmo circadiano endógeno 
Organização do sono e regulação ciclos sono-vigília diários
Zeitgebers – ciclo luz-escuro

Prematuridade 
Adotam o ritmo circadiano mais precocemente ?
Guyeer et al, 2015



Padrões etários de sono – 0 a 2 meses
Padrões etários de Sono – 2 a 12 meses

12 a 13 horas / 24 h
Nocturno 9 a 10 h ; Sestas  4 → 2

Ritmo circadiano - Padrão dia/noite

Consolidação

Regulação
Associações ao início do sono
Adormecimento  independente - positivas 
Adormecimento dependente de terceiros - negativas

Sono NREM e REM 
Início sono – sono NREM 
Ciclos mais prolongados (90 a 120 min)
Microdespertares menos frequentes

Interação social/com o cuidador
Permanência objeto - ansiedade de separação
DPM, intercorrências infeciosas, erupção dentária  - fragmentação 
temporária do sono



Padrões etários de Sono – 2 a 5 anos

9 a 10 h/ 24 h
Sestas –1 →0
Crónotipo matutino 

> Capacidade cognitiva e de linguagem
Maior interesse pelas histórias antes de dormir
Aparelhos eletrónicos
Resistência a ir dormir, medos, pesadelos

Necessitam de sesta:
3 anos - 50% 
4 anos - 26% 
5 anos - 15%

Sono NREM e REM 
Início sono – sono NREM 
Ciclos mais prolongados (90 a 120 min)
Microdespertares menos frequentes

Prematuridade 
Cronotipo matutino mais precoce ?
Vetter et al, 2015 



American Academy of Sleep Medicine
American Academy of Pediatrics
SPP; APS

12-16h

9-12h

Duração de sono e variabilidade individual



Insónia – problemas ao adormecer e acordares noturnos

20 a 25% crianças 1 - 5 anos tem dificuldades a adormecer e/ ou acordares nocturnos

Estudos longitudinais - problemas podem persistir até à idade escolar

Má higiene do sono

Horários de sono inapropriados ou 
inconsistentes
Rotina de ir dormir inadequada 
Sestas a mais ou a menos, tardias ou longas 

Expectativas parentais inadequadas

Problemas médicos
DRGE, eczema atópico, 
doenças neurológicas,... 

Distúrbios do sono (SAOS…)

Insónia comportamental da infância

Referenciar para consulta de especialidade



Insónia comportamental da infância - Sleep – onset association type

Dificuldade repetida no início, duração, consolidação ou qualidade do sono 
Ocorre apesar de  oportunidade para o sono adequada à idade 
Resulta em perturbação do funcionamento diário da criança ou da família 

A criança aprende a adormecer com determinadas condições e continua a necessitar delas 
durante os despertares noturnos fisiológicos para adormecer novamente. 

6 meses – 3 anos
Dificuldade em adormecer sozinho 
Acordares noturnos prolongados e múltiplos

Regulação
Associações ao ínicio do sono
Adormecimento  independente - positivas 
Adormecimento dependente de terceiros - negativas



> 2 a 3 anos
Dificuldade em iniciar e manter o sono
Rotinas de adormecer prolongadas
Resistência  e recusa ir para a cama na hora adequada ou após acordares noturnos
Múltiplos pedidos depois de desligar as luzes
Os pais têm dificuldade na imposição de limites adequados ou suficientes na hora de dormir  

Independência, ansiedade de separação
Imaginação e medos
Ausência de regras, regras inconsistentes 
ou dependentes dos pedidos da criança
Horários de sono inadequados

Insónia comportamental da infância – Limit-setting type

Dificuldade repetida no início, duração, consolidação ou qualidade do sono 
Ocorre apesar de  oportunidade para o sono adequada à idade 
Resulta em perturbação do funcionamento diário da criança ou da família 



Prematuridade e insónia
Wolke et al, 1998
Ex-PT (32 s a 36 s) vs termo aos 20 e 56 meses
Iglowstein et al, 2006
Ex-PT (27 s a 36 s) vs termo aos 10 anos

Ø diferenças - duração de sono, despertares noturnos, dificuldades em iniciar o sono ou co-sleeping

Asaka and Takada, 2010; Perhinson-Gloor et al, 2015; Shellhaas et al, 2017; Stangenes et al, 2017; Yiallourou et al, 2017

Para alguns lactentes, a prematuridade afeta a estrutura e eficiência do sono - Relacionado com lesão neuronal ?

Stangenes et al, 2017 
Ex-PT < 28 s aos 11 anos
Sem perturbação do neurodesenvolvimento - > latência de sono, 
> duração sono, ↑despertares noturnos

Perhinson-Gloor et al, 2015; Yiallourou et al, 2017
PT e RCIU  - altera a micro e macro-estrutura do sono
↓ quantidade e qualidade de sono
↓ TST, ↑WASO, ↓NREM (↑NREM3)

↓ duração sono
Gossel-Symark et al, 2004; Asaka and Takada, 2010 (ex-PT 27 s± 2s ao ano), ↑despertares noturnos; Asaka and Takada, 2013 
(ex-PT 28 s± 4s ao ano e aos 2 anos) ; Biggs et al, 2016 (ex-PT 26s) aos 5 a 12 anos

Resultados discordantes !!!



Prematuridade e insónia

Sociedade

Família

Criança

Idade
DPM
Nível Cognitivo
Personalidade
Temperamento

Pais, irmãos, avós…
Personalidades
Stress, inseguranças
Profissões
Casa

Infantários
Horários
Cultura
…

Idade gestacional
Co-morbilidades da prematuridade
Lesão neuronal
Perturbação sono nas UCI

Pais 
Mais preocupados com os problemas do lactente
Mais alerta
Com privação de sono
→ Má higiene do sono, dificuldade em estabelecer regras 



Presença de todos os seguintes sinais/sintomas:

• Necessidade urgente de mexer as pernas, habitualmente, mas nem sempre, acompanhada de ou que se julgue ser causada 
por desconforto ou sensação desagradável nas pernas

• Têm início ou agravam durante o repouso ou períodos de inatividade, como deitar ou sentar

• São parcial ou totalmente aliviadas pelo movimento, como andar ou alongar, pelo menos enquanto a atividade continuar

• Ocorrem ou agravam ao fim do dia ou à noite

• Os sinais/sintomas anteriores não são considerados sintomas primários de outra doença médica ou comportamental

Significado clínico

Os sintomas causam prejuízo significativo em termos sociais, ocupacionais ou educacionais, pelo impacto negativo sobre o 
sono, energia/vitalidade, atividades diárias, comportamento, capacidades cognitivas, humor

Distúrbio neurológico, primariamente sensorial, que afecta o sono 

Síndrome de pernas inquietas



Perda da normal inibição dopaminergica A11

↑ input sensorial para o cortex 
(sensação desconfortável ou urgência para o movimento) 

↑ activação do sensorial do arco reflexo da me 
Movimentos de pernas

↑actividade simpática

Ferro

Fisiopatologia – Dopamina e ferro

Ligação DA / Fe
Fe - co-factor da tirosina hidroxilase numa etapa limitante da síntese de dopamina 
→ disfunção dopaminérgica

Fe – papel no funcionamento receptores DA, libertação da DA das vesiculas

Outros mecanismos ? – metabolismo ? armazenamento ? 

Síndrome de pernas inquietas



Insónia e Síndrome de pernas inquietas

História familiar de Síndrome de pernas inquietas (mãe/pai)

RLS possível - A criança não descreve os sintomas, mas aparenta ter desconforto nas pernas quando está sentada ou deitada, 
que se acompanha de movimento dos membros.

Ferritina < 50 ng/ml

Resistência e problemas comportamentais ao deitar 
Dificuldade em adormecer e/ou múltiplos despertares
Aumento dos movimentos das pernas e/ou agitação na altura de ir dormir, durante ou sono ou longos períodos de inactividade

Insónia do lactente
Dificuldade adormecer
Sono muito agitado

Anemia na gravidez



Prematuridade e síndrome de pernas inquietas

Prematuros são particularmente vulneráveis à deficiência de ferro

Persistência da deficiência de ferro ?

A deficiência de ferro durante período crucial para o desenvolvimento cerebral 
pode levar a disfunção dopaminérgica a longo prazo.



Início do sono

Resistência inspiratória 

Colapso das VAS ( REM)

Apneia

↓ pO2 pCO2

Microdespertares

Restabelecimento do fluxo aéreo

↓ tónus muscular

↑  tónus muscular

Fragmentação do sono

Estreitamento das 
VAS

Fatores mecânicos ou funcionais 
→ estreitamento das vias respiratórias superiores

Obstrução do fluxo aéreo durante o sono

Hipertrofia adenoamigdalina
DRGE
Malformações craniofaciais (craniossinostoses, 
Microssomia hemifacial, Sequência de Pierre Robin)
Microretrognatia acentuada
Doenças síndromáticas (T21,..)
Laringomálacia
…

Etiologia e fisiopatologia

Sono – Atonia muscular

+

Perturbação respiratória do sono – Síndrome de apneia obstrutiva do sono



Perturbação respiratória do sono – Síndrome de apneia obstrutiva do sono

Doença de refluxo gastro-esofágico

Malformações craniofaciais (craniossinostoses, 
Microssomia hemifacial, Sequência de Pierre Robin)
Microretrognatia acentuada
Doenças síndromáticas (T21,..)
Laringomálacia
…



Perturbação respiratória do sono – Síndrome de apneia obstrutiva do sono

Consequências
Má progressão estatoponderal
Hipertensão pulmonar, cor pulmonale
Perturbação do neurodesenvolvimento

Etiopatogenia
Hipotonia
Hipertrofia adenoamigdalina
Doença de refluxo gastro-esofágico
Laringomalácia
Anomalias craniofaciais
Doenças genéticas
Dismorfismos minor

Abordagem multidisciplinar

Estudo poligráfico do sono

Tratamento multidisciplinar

> Risco cirúrgico adenoamigdalectomia

Idade < 2 anos → Factor de risco



Prematuridade e SAOS

Prematuridade → Factor de risco :

Incidência:  

9,6% ex-PT com 5 a 12 anos

21% ex-PT com 8 a 11 anos ressona (vs 14% termo)

Etiopatogenia multifactorial

• Laringomalácia, traqueomalácia, estenose subglótica

• Dolicocefalia (VAS mais estreita)

• Ventilação mecânica ( ? Associação a crescimento anómalo 
do palato e VAS, inflamação crónica VAS)

• Hipotonia muscular

• Corioamnionite (inflamação in utero ?)

• < Aleitamento materno 

SAOS no prematuro

Idades precoces (! < 2 anos)

Morbilidade mais significativa (> consequências neurocognitivas)

! Doença pulmonar crónica da prematuridade – risco de 
subdiagnóstico de SAOS, > risco de hipertensão pulmonar e cor 
pulmonale)



ALTERAÇÕES DO SONO

Obrigada !


