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RESUMO 

O presente trabalho de pesquisa teve como finalidade abordar os transtornos de 
parassonias na primeira infância. Procurou discutir e conceitualizar as fases do 
desenvolvimento, identificar quais são os estágios do sono, descrevendo as principais 
parassonias e os fatores importantes que levam ao diagnóstico e tratamentos, além 
de pesquisar sobre algumas abordagens terapêuticas utilizadas. O problema central 
investigado foi, quais as consequências das parassonias no desenvolvimento da 
criança, discorrendo sobre duração insuficiente do sono, ansiedade de separação e 
dentro desse contexto as relações ambientais. O estudo foi realizado por meio de 
pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa. Sendo utilizados materiais científicos e 
bibliográficos como artigos, livros, manuais, revistas e sites específicos. A análise dos 
dados foi descrita através das ideias dos autores, que melhor defenderam o presente 
tema. Por consequência é possível conhecer mais sobre o transtorno de parassonias 
na primeira infância, a qual apresenta como característica relevante os 
comportamentos atípicos durante a transição do sono, acompanhada dos estágios de 
sono REM e NREM. Também, foi possível identificar que a principal causa desse 
diagnóstico está vinculada a história familiar e lesões cerebrais. Em tais casos o 
tratamento de maior efetividade coincide com abordagem médica, farmacológica e 
psicoterapia.  
 
Palavras-chave: Transtornos de Parassonias, Primeira Infância, Estágios do sono, 
Diagnóstico, Tratamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

The present research work dealt with early childhood parasomnias disorders. It 
proceeded to discuss and conceptualize as phases of development, to identify which 
are the main sleep problems, to describe as main parasomnias and the important 
factors that lead to the diagnosis and applications, besides to use about some 
therapeutic approaches used. The central problem investigated was: what are the 
consequences of parasomnias on the child's development, falling on insufficient sleep 
duration, separation anxiety and within this context as environmental relations. The 
study was conducted through qualitative bibliographic research. Using scientific and 
bibliographic materials such as articles, books, manuals, magazines and specific 
websites. Data analysis was performed through the authors' ideas, which best 
advocate or present theme. Consequently, it is possible to know more about early 
childhood parasomnias disorder, which presents as relevant resources the atypical 
resources during the sleep transition, accompanied by REM and NREM sleep 
problems. It was also possible to identify the main reason for this diagnosis is related 
to family history and brain injuries. In such cases, the most effective treatment 
coincides with the medical, pharmacological and psychotherapy approach. 
 
Keywords: Parasomnia Disorders, Early Childhood, Sleep Stages, Diagnosis, 
Treatment. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica, tendo como 

finalidade abordar os transtornos de parassonias na primeira infância, referido do 

nascimento aos sete anos, tendo como principais autores Amorim e Silva, Reite, 

Ruddy e Nagel, DSM-5, Sadock, Sadock, Ruiz e Lent. Enaltecendo acerca do 

presente tema, as consequências no desenvolvimento. Segundo Lent (2008), o sono 

está presente na vida do ser humano, pois é de extrema valia para o organismo, 

protege a integralidade física e melhora a qualidade de vida, além de facilitar de forma 

efetiva as funções diárias. No entanto noites mal dormidas, podem afetar diretamente 

a saúde mental e emocional do indivíduo, desencadeando assim transtornos 

relacionados ao sono.  

  As Parassonias são mais comuns na infância e constituem um grupo de 

transtornos do sono, que são definidas como eventos físicos indesejáveis, sendo 

acometidos no seu início, meio ou ao despertar do sono, compreendendo assim os 

fenômenos motores, autonômicos, comportamentais, emocionais ou perceptivos. 

Além disso, uma má higiene de sono acomete diretamente a qualidade de vida, 

podendo desenvolver consequências econômicas e de saúde. Além do risco de 

acidentes e de desenvolvimento de distúrbios mentais (CRUZ Et al., 2017).  

As parassonias ocorrem em decorrência de anormalidades na transição do 
sono de ondas lentas para o sono mais leve que se dá logo antes do sono 
REM, dessa forma o indivíduo não se encontra nem completamente acor-
dado, nem completamente dormindo (CRUZ Et al., 2017, p. 02). 

A saúde e o desenvolvimento da criança dependem do equilíbrio entre 

descanso e atividade, uma boa qualidade de sono é essencial para permitir a criança 

um desenvolvimento saudável, além de que um sono adequado pode aumentar a 

energia e disposição da criança tornando seu dia mais prazeroso (LAVERY, 1998). 

Segundo os autores supracitados a parassonia na infância, se não 

diagnosticada e tratada com seriedade, pode acarretar prejuízos significativos na vida 

da criança. Sendo assim nota-se a importância da compreensão sobre os transtornos 

do sono relacionados a parassonias para uma ação terapêutica relevante. 

Desta forma, entende-se a relevância pela busca inteligente sobre as 

parassonias na primeira infância, identificando assim quais os principais transtornos 

de parassonias e suas consequências no desenvolvimento da  criança, causados por 

duração insuficiente do sono, ansiedade de separação e dentro desse contexto as 
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relações ambientais, visto que essas consequências interferem na evolução da 

criança, causando assim prejuízos nos aspectos emocionais, psicológicos e cognitivos 

desenvolvido nesse contexto. Permitindo ainda elucidar o tema, visto que por vezes a 

sociedade não tem entendimento de tal transtorno.  Além de salientar o quanto esses 

sintomas estão presentes e por vezes os familiares não sabem ou então não buscam 

informações a respeito.  

Enfatizando sobre a importância do olhar clínico diante as características 

apresentadas na primeira infância acometidos por este transtorno, pois as 

parassonias problemáticas não tratadas, podem causar consequências no ciclo do 

sono e acarretar prejuízos na memória e aprendizagem da criança.  A qualidade do 

sono é fator significativo, que devem estar presentes no desenvolvimento infantil,  e a 

presença continua dos pais durante essa fase é  de fundamental importância para o 

progresso saudável da mesma, diante disso propõe-se o estudo ético, com a 

finalidade de aperfeiçoar o conhecimento técnico-cientifico e contribuir para  que os 

profissionais da saúde e familiares também sintam-se amparados à compreender, e 

intervir adequadamente no tratamento dos casos de parassonias infantil.  

Rodrigues (2017), enfatiza crianças que apresentam alterações no período de 

sono, ou distúrbios nessa área podem desenvolver transtornos importantes como 

perda da memória recente, lentidão do raciocínio, desatenção, dificuldade de 

concentração, dificuldade de aprendizagem entre outros. O sono é um comportamento 

que permite durante o tempo de repouso o descanso do cérebro, para que ele se 

recupere, assim servindo para suprir próximas necessidades biológicas e 

psicológicas.  

Este trabalho teve grande relevância para o meio acadêmico, social e cientifico, 

pois contribuiu com um olhar diversificado diante as parassonias na primeira infância, 

enfatizando conhecimentos, acerca dos transtornos do sono e suas consequências 

quando não acompanhados de maneira coesa, visto que por vezes crianças com 

esses sintomas podem ser diagnosticadas de forma equivocada.  Além de auxiliar aos 

demais estudantes de psicologia e profissionais da área da saúde sobre a importância 

em reconhecer as crianças com transtornos do sono.  E consequentemente sendo 

necessário verificar qual é realmente o problema e acompanhá-la com cuidado e 

responsabilidade para avalição justa.  

O presente trabalho teve como principal objetivo identificar as consequências 

da falta de qualidade do sono na primeira infância, sendo para isso necessário 



13 

 

conceituar e contextualizar as principais parassonias e os estágios do sono, 

caracterizando e descrevendo sobre a importância no diagnóstico dos sintomas a 

pacientes com esse transtorno, e relacionar mediante análise e discussões dos dados 

bibliográficos as possibilidades de tratamentos para estas na primeira infância.  

O Desenvolvimento desta pesquisa aconteceu de forma bibliográfica com 

estudos realizados em livros artigos, manuais e revistas já publicados, além de sites 

específicos. Tendo como finalidade identificar quais os principais transtornos de 

parassonias e suas consequências no desenvolvimento da criança, ainda assim 

ressaltando sobre os fatores que contribuem para as parassonias na primeira infância, 

causados pelo processo de duração insuficiente do sono, ansiedade de separação e 

dentro desse contexto as relações ambientais.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

1.1 PRIMEIRA INFÂNCIA   

Souza e Veríssimo (2015), afirmam que o Desenvolvimento Infantil é  

fundamental para o desenvolvimento humano, pois é um processo ativo e único de 

cada criança, nesse sentido é expresso por continuidade e mudanças nas habilidades 

motoras, cognitivas, psicossociais e de linguagem, com aquisições progressivamente 

mais complexas nas funções da vida diária e no exercício de seu papel social. Diante 

disso é importante ressaltar que o  período pré-natal e os primeiros anos de vida 

também são alicerces importantes deste processo, que decorre da interação e 

experiências oferecidas pelo meio ao qual está inserido.  

O período pré-natal e os anos iniciais da infância são decisivos no processo 
de desenvolvimento, que é constituído pela interação das características bio-
psicológicas, herdadas geneticamente, e experiências oferecidas pelo meio 
ambiente. O alcance do potencial de cada criança depende do cuidado res-
ponsivo às suas necessidades de desenvolvimento (SOUZA E VERÍSSIMO, 
2015, p. 05).  

Carvalho (2002) apud Fonseca (2010), afirma que o vínculo afetivo entre mãe 

e o feto, é fundamental para a construção da identidade do bebê. Pois envolve as 

pessoas com as quais convivemos, a partir dessa reflexão é importante ressaltar que 

a afetividade em qualquer contato estabelecido, se dá a partir das influências da 

personalidade da mulher, dos seus valores e crenças, em função disso consideramos 

que os sentimentos e emoções que se apresentam como comportamentos emocionais 

de dar e receber podem ser negativos ou positivos. Contudo se faz necessário ampliar 

o vínculo gestacional favorecendo a formação de vínculos futuros.  

A construção do vínculo afetivo entre a mãe e o feto, na gestação, é funda-
mental. Neste período, tanto a mãe quanto o feto possuem necessidades de 
adaptação às mudanças, que podem envolver aspectos físicos e psíquicos, 
e, nessa fase, a construção do vínculo materno-filial pode contribuir para a 
satisfação dessas necessidades (FONSECA, 2010, p. 11). 

De acordo com a teoria de Freud na infância ocorre também a estruturação do 

aparelho psíquico Id, ego e superego, sendo que no infantil tudo é Id, que se rege pelo 

princípio do prazer é inconsciente, manifestado por atos instintivos, estes são sempre 

acompanhados de uma tonalidade de prazer ou desprazer. A criança manifesta sua 

emoção pelo choro, grito, tudo isto é a emotividade (FERNANDES,1979).  

O superego desenvolve-se a partir do ego, em um período que Freud designa 
como período de latência, situado entre a infância e o início da adolescência. 
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Nesse período, forma-se nossa personalidade moral e social. O superego 
atua como um juiz ou um censor relativamente ao ego (LIMA, 2009, p. 02).  

Berger (2016), enfatiza que a teoria psicanalítica interpreta o desenvolvimento 

humano em termos dos impulsos e motivos intrínsecos, muitos são irracionais e 

inconscientes e tem influência em cada aspecto do pensamento e do comportamento 

dos menores detalhes as principais opções de vida. Sendo assim cada estágio 

transmite por herança especificas tarefas de desenvolvimento, desde a formação de 

aspectos humanos na infância e a busca de satisfação emocional e sexual na idade 

adulta. De acordo com a teoria de Freud o desenvolvimento nos seis primeiros anos 

ocorre em três fases, em que cada qual é caracterizada pelo interesse e prazer sexual 

concentrado em uma determinada parte do corpo. Sendo caracterizadas do 

nascimento aos seis como fases oral, anal e fálica.  A fase oral ocorre do nascimento 

a um ano, nessa fase a boca, língua e gengivas são foco de sensações prazerosas 

para o bebê. A fase anal inicia de um ano aos três anos nessa fase o ânus é o foco de 

sensação prazerosa. Já a fase fálica tem início dos três anos aos seis anos nesse 

período a parte mais importante do corpo é o falo, e o prazer é decorrente da 

estimulação genital. 

Em cada uma dessas fases a satisfação sensual proveniente da estimulação 
da boca, do ânus ou do pênis está ligada as principais necessidades e desa-
fios do desenvolvimento associados a casa fase. Durante a fase oral por 
exemplo o bebe não só recebe nutrição por meio da sucção como também 
experimenta prazer sensual e torna-se emocionalmente ligado a mãe (BE-
GER, 2016, p. 25).  

Na teoria cognitiva de Piaget o desenvolvimento é focado para os processos 

do pensamento e do conhecimento do indivíduo, onde o processo que segue padrões 

universais é conduzido pela necessidade humana de equilíbrio cognitivo, ou seja, um 

estado de equilíbrio mental e que cada pessoa tenta fazer com que as novas 

experiencias façam sentido conciliando-as com seus conhecimentos já existentes. 

Buscando experiencias desafiadoras como os bebês que mexem, puxam e provam 

tudo que lhes cai nas mãos, já as crianças de pré-escola fazem perguntas (BERGER, 

2016). 

O desenvolvimento cognitivo é um processo ativo universal. A curiosidade é 
guiada pela busca do equilíbrio cognitivo, que é a capacidade de uma pessoa 
explicar uma nova situação com conhecimento existente. Quando ocorre um 
desequilíbrio a pessoa se desenvolve cognitivamente modificando seu co-
nhecimento (BERGER, 2016, p. 43).  
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Cavicchia (2019), no pensamento de Piaget distinguiu quatro grandes períodos 

no desenvolvimento das estruturas cognitivas, relacionados ao desenvolvimento da 

afetividade e da socialização da criança sendo os estágios da inteligência sensório-

motora e estágio da inteligência simbólica ou pré-operatória. A partir dessa reflexão é 

importante esclarecer que os estágios indicam as possibilidades do ser humano em si 

mesmo. Assim entendemos que as mesmas dependerão do meio ao qual a criança 

se desenvolve, e o resultado das trocas do organismo com o mesmo. Da mesma 

forma, essa capacidade depende, também, da organização afetiva, uma vez que a 

afetividade e a cognição estão sempre presentes em toda adaptação humana.  

O período sensório-motor é de fundamental importância para o desenvolvi-
mento cognitivo. Suas realizações formam a base de todos os processos cog-
nitivos do indivíduo. Os esquemas sensório-motores são as primeiras formas 
de pensamento e expressão; são padrões de comportamento que podem ser 
aplicados a diferentes objetos em diferentes contextos (CAVICCHIA, 2019, p. 
04).  

Os primeiros esquemas do recém-nascido são de reflexos que ocorrem do 

nascimento a 1 mês e são caracterizadas como ações espontâneas que surgem 

automaticamente em presença de certos estímulos apresentando uma organização 

quase idêntica. Ao decorrer do desenvolvimento de 1 mês a 4 meses e meio advém 

as primeiras adaptações da criança com o meio ambiente que possibilitam o êxito na 

obtenção momentânea de um novo equilíbrio, através desse jogo de assimilação e 

acomodação, de desequilíbrios e reequilíbrios. No entanto a terceira etapa ocorre 

entre os 4 meses e meio aos 9 meses esse período caracteriza-se pelo surgimento 

das reações circulares secundárias voltadas para os objetos. Após as reações a 

criança vai, pouco a pouco, utilizando esse procedimento sobre os objetos exteriores 

marcando assim a passagem entre a atividade reflexa e a atividade propriamente 

inteligente. Assim entendemos que o quarto estágio acontece dos 9 meses aos 12 

meses e decorre da coordenação que propõe a criança a atingir um objetivo não 

diretamente acessível pondo em ação, nessa intenção, esquemas até então relativos 

a outras situações. Sendo possível, também, a imitação de respostas que a criança 

não observa em si mesma. Nesse sentido a quinta etapa acontece dos 12 meses aos 

18 meses nessa fase ocorre a descoberta de novos meios através da experencia de 

imitação e atividade lúdica, além da descoberta de novos meios indicam também 

formas mais elevadas de atividade intelectual da criança. e por fim de 1 ano e meio a 
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dois anos ocorre a Invenção dos Meios Novos por combinação mental e 

representação (CAVICCHIA, 2019). 

A novidade, em relação ao subperíodo anterior é que as invenções já não se 
efetuam de modo prático, mas passam ao nível mental. A criança começa a 
ser capaz de representar o mundo exterior mentalmente em imagens, memó-
rias e símbolos, que é capaz de combinar sem o auxílio de outras ações físi-
cas (CAVICCHIA, 2019, p. 09).  

Amorim e Silva (2016), afirmam que a primeira infância ocorre de dois anos a 

sete anos, nesse período as condutas são profundamente modificadas no aspecto 

afetivo e intelectual, a criança torna-se através da linguagem, capaz de reconstituir 

suas ações passadas e antecipas suas ações futuras pela representação verbal. Daí 

resultam três consequências essenciais para o desenvolvimento mental sendo a 

socialização, pensamento e intuição.  

 De acordo com Amorim e Silva (2016), a socialização da ação é a troca de 

comunicação entre os indivíduos e consequência do aparecimento da linguagem, 

nesse sentido a criança executa a imitação senso-motora mais precisa de movimentos 

que lembram os conhecidos e reproduz os novos, assim entendemos que a linguagem 

se estabelece sob forma definida e as relações interindividuais se limitam a imitação 

de gestos corporais e relação afetiva sem comunicação diferenciada. Contudo o 

pensamento é processo das modificações gerais, visto que a primeira infância é uma 

transformação da inteligência prática que se prolonga como pensamento sob a dupla 

influência da linguagem e da socialização. A linguagem reforça o pensamento 

individual com um vasto sistema de pensamento coletivo onde a criança imerge logo 

que maneja a palavra.  

Há uma coisa que surpreende no pensamento da criança o sujeito afirma todo 
o tempo, sem nunca demostrar. Nota-se, aliás que está carência e provas 
decorre das características sociais da conduta nesta idade, isto é egocen-
trismo concebido como indiferenciação entre o ponto de vista próprio e o dos 
outros (AMORIM; SILVA, 2016. p. 26).  

Entendemos assim que durante o desenvolvimento infantil todos esses 

comportamentos acontecem porque as pessoas que estão no entorno do bebê, e os 

objetos que lhe apresentam despertam emoções, como alegria de alcançá-los ou o 

prazer do contato físico com o adulto, disso decorre conversar com a criança, mostrar 

a ela os objetos e as pessoas como formas de comunicação mediadas afetivamente 

que sofisticam a percepção e promovem o desenvolvimento funcional do cérebro 

(BISSOLI, 2014 apud CAVICCHIA, 2019). 
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Nesse sentido é importante ressaltar que durante o desenvolvimento infantil, o 

sono é um dos comportamentos mais significativos, ocupando aproximadamente um 

terço da vida. É um processo que o cérebro requer para um funcionamento adequado, 

com alto grau de ativação cerebral. Além de que O sono é relevante sobretudo para a 

psiquiatria, visto que perturbações durante esse período afetam o desenvolvimento 

(SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017).   

1.2 SONO 

O sono, além de uma necessidade física, também é uma necessidade 

fisiológica, dormir bem é um dos principais elementos para manter a qualidade de 

vida. Afinal, noites de sono tranquilas e revigorantes influenciam a nossa saúde, tanto 

em aspectos físicos quanto mentais. É durante o período do adormecer que o corpo 

desempenha funções vitais do organismo. 

O sono parece sempre ter despertado o interesse das pessoas, e se diz que 
seu conhecimento emanava inicialmente de estudos observacionais. Explica-
ções para o sono já podiam ser observadas na cultura grega, em Hipócrates, 
que considerava como uma transferência do sangue e do calor para o interior 
do corpo e Aristóteles já dizia que o alimento ingerido era a causa imediata 
do sono (SOUZA; GUIMARÃES, 1999 apud RIOS; PEIXOTO; SENRA, 2008, 
p. 13). 

O sono não é a perda de consciência, mas sim um descanso necessário para 

recompor a senso percepção haja vista que um indivíduo pode dar-se ao prazer de 

locomover-se sempre e continuamente (SOUZA; GUIMARÃES, 1999, apud RIOS; 

PEIXOTO; SENRA, 2008, p.13).  

De acordo com Muller e Guimarães (2007), o sono é descrito como uma função 

biológica fundamental na consolidação da memória, portanto auxilia também na visão, 

conservação e restauração da energia pois ajuda a amparar na restauração do 

metabolismo energético cerebral.  

Em Morch e Toni (2005) apud Rios; Peixoto; Senra, (2008), o sono é uma 

necessidade física importante para uma vida saudável, enaltecendo que a restauração 

física protege o desgaste natural das horas acordadas. Sendo apresentado como de 

extrema importância na vida dos indivíduos, pois é durante esse período de sono que 

as ondas cerebrais se alteram permitindo que o corpo relaxe, os glóbulos oculares se 

movimentam, a respiração muda, e as taxas hormonais e frequência dos batimentos 

cardíacos também sofrem alterações. 
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1.2.1. A Importância do Sono 

A infância é um período de grande desenvolvimento e o sono, nessa fase é 

essencial.  Padrões alterados de sono tanto em frequência como em qualidade, 

podem afetar diretamente o desenvolvimento, trazendo grandes prejuízos para as 

áreas emocionais, psicológicas e cognitivas. O sono é importante pois os hormônios 

do crescimento são produzidos nesse período, essa fase de descanso age no sistema 

imunológico, controle da fome, circulação sanguínea e nas áreas cognitivas. Nesse 

período de sono ocorre também a reorganização de funções cognitivas que opera em 

outras funções, como concentração, raciocínio e atenção. É nesse momento que a 

aprendizagem se consolida na memória (RODRIGUES, 2017). 

O entendimento da fisiologia do sono e vigília tem governado o interesse de 
numerosos estudiosos nas últimas décadas, fazendo com que a função do 
sono atraia a atenção dos pesquisadores, e os efeitos da sua perda também 
caminham na mesma direção (LENT, 2008, p. 272).  

Os bebês não tem noção de tempo. Eles dormem quando estão cansados e 

não porque é hora de dormir, seu ritmo do corpo reponde a luz e ao escuro, portanto, 

tende a acordar frequentemente solicitando comida e atenção. Os bebês e crianças 

tendem a acordar durante a noite principalmente se forem recompensados com beijos 

e colo (LAVERY, 1998).  

A privação ou má qualidade do sono, pode ainda provocar grandes danos à 
saúde, como diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares. Ele também 
interfere diretamente no humor, e sua ausência ou má qualidade podem pro-
vocar irritabilidade e outras alterações (RODRIGUES, 2017, p. 60). 

Durante o sono, a memória não para pelo contrário nesse período ela 

seleciona, de certa forma, o que irá reter e o que irá descartar, se nesse período a 

criança apresentar dificuldades para manter um bom padrão, ou se dormir pouco, o 

trabalho da memória será afetado e a criança poderá deixar de transformar em 

conhecimento ou aprendizagem o que foi recebido durante o dia (RODRIGUES, 

20171).  

De acordo com o manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais 

(DSM-5, 2014), é importante analisar que durante o período de sono ocorre os 

 
1 RODRIGUES, Carla Daniela P. Parassonias e suas consequências, PSIQUE, São Paulo, v. 135, p. 
58-64, mensal, mai/2017. 
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estágios, que resultam em comportamentos complexos oriundos de graus de 

consciência, sendo compostos por ações, sonhos e atos violentos.  

1.2.1.1 Estágios do sono 

A moderna compreensão do sono originou-se dos primeiros registros da 

atividade elétrica cerebral, por meio da técnica denominada eletroencefalografia 

(EEG). Dessa forma foi possível distinguir que o sono é composto por duas fases 

alternantes, sendo sono Não-REM sem movimentos oculares, e sono REM com 

movimentos oculares rápidos. Sendo assim cada qual possui um mecanismo neural 

único e indicadores eletrofisiológicos e comportamentais distintos (LENT, 2008).   

O período que compreende o início do sono até o primeiro estágio REM cons-
titui um ciclo de sono. A padronização metodológica e interpretativa dos dife-
rentes padrões corticais foi estabelecida pelos fisiologistas norte-americanos 
Allan Rechtschaffen e Anthony Kales em 1968, e a sequência cronológica 
dos estágios foi denominada arquitetura do sono (LENT, 2008, p. 276).  

Ao nascimento, o recém-nascido apresenta períodos de sono contínuo, inter-

calados por mais ou menos uma hora de despertar. No período neonatal, a alternância 

dos estágios tem duração de 50 a 60 minutos, onde o ciclo inicia em sono REM e, 

quanto mais prematuro for o recém-nascido, maior a duração do tempo. Durante o 

primeiro mês de vida, inicia a adaptação do ciclo sono-vigília2 ao ciclo noite-dia. E no 

final do primeiro mês de vida, os períodos de sono noturno passam a ser mais longos 

(NUNES, 2002). 

1.2.1.2 Sono rem  

O sono REM ocorre na segunda metade da noite e distribui-se em quatro a seis 

ciclos além de que a presença de sonhos é a principal característica do sono REM, os 

sonhos são informações memorizadas liberada por algum mecanismo ativo, os mes-

mos decorrem de uma ativação seletiva do lobo occipital, lobo parietal, das zonas 

límbicas, e da inativação do lobo frontal. Nesse sentido as ondas ponto-genículo- oc-

cipitais, com ativação do corpo geniculado lateral, seriam responsáveis pelas imagens 

visuais, e as estruturas límbicas e paralímbicas são responsáveis pelas emoções e 

memória (LENT, 2008).  

 
2  Transição de um estado de vigília para o sono ou do sono para vigília e representam processos 
fisiológicos alterados e não alterações patológicas verdadeiras.  
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O Sono REM assemelha-se ao estado de vigília, pois, apesar de ser um es-
tado de sono profundo, observa-se um eletroencefalograma análogo ao da 
vigília, porém com desaparecimento do tônus muscular. De fato, o indivíduo 
apresenta máxima hipotonia da musculatura esquelética, exceto pelas osci-
lações da posição dos olhos, dos membros, dos lábios, da língua, da cabeça 
e dos músculos timpânicos (LENT, 2008, p. 274). 

No período neonatal, o sono REM representa mais de 50% do período total do 

sono, e o padrão do estado de alerta passa diretamente ao estado REM sem passar 

pelos estágios 1 a 4. Além disso vale ressaltar que os recém-nascidos dormem cerca 

de 16 horas por dia, com breves períodos despertos, considerando que o estado REM 

é importante para o desenvolvimento inicial do cérebro (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 

2017).   

O Sono REM também chamado de sono paradoxal, concentra-se na segunda 
metade da noite, especialmente no último terço do período. Durante o período 
de sono, normalmente ocorrem quatro a seis ciclos com duração de 90 a 100 
min cada, sendo cada um dos ciclos compostos pelas fases de NREM e pelas 
fases de sono REM (LENT, 2008, p. 275).  

O sono REM é descrito com comportamentos tônicos e fásicos. Sendo que o 

tônico consiste na redução do tônus muscular e na fase fásica inclui surtos de 

movimentos oculares, além disso nessa fase de sono REM está correlacionada os 

conteúdos dos sonhos. Durante esse período ocorre também a regulação da 

temperatura corporal, sendo mais fácil de adormecer quando a temperatura está 

baixando (REITE; RUDDY; NAGEL, 2004).  

1.2.1.3 Sono não rem 

O sono NREM é dividido nos seguintes estágios 1,2,3 e 4 e ocorre na primeira 

parte da noite, sendo que no estágio 1 ocorre a transição entre o estado de vigília e o 

sono, com o fechamento dos olhos em repouso ocorrem as ondas alfa occipitais, 

registradas na região occipital do crânio, sendo assim os movimentos oculares são 

lentos e intermitentes além de que ocorre a redução do tônus muscular e atividade 

cerebral. É importante ressaltar que o estágio 2 caracteriza-se pelas ondas sigma de 

alta amplitude sobretudo na região frontal, onde ocorre a sincronização da atividade 

elétrica cerebral, que reflete o decréscimo do grau de atividade dos neurônios 

corticais, a partir disso é mais difícil de acordar o indivíduo e ele já admite que dormiu, 

além de que pode durar de 5 a 15 minutos e decorre ao longo da noite (LENT, 2008).  

Podemos compreender com base em Lent (2008), que o estágio 3 e 4 

caracteriza-se por ondas delta de alta amplitude, posto que os movimentos oculares 
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são raros e o tônus muscular diminui progressivamente, disso decorre o sono 

profundo.  

O sono do recém-nascido é dividido em sono ativo REM e sono quieto o per-
cursor dos estágios I, II, e IV do sono que se desenvolvem mais tarde. Em 
recém-nascidos, inclusive em bebês prematuros, o EEG do sono quieto é ca-
racterizado por um padrão do tipo explosão-supressão ou traçado alternante. 
O estágio II e o sono delta estágios III e IV podem ser identificados aos três 
meses (REITE; RUDDY; NAGEL, 2004. p. 47). 

Nesse sentido entende-se que com o passar  do tempo as horas de sono dimi-

nui, é com base nisso que o primeiro período de sono na latência tardia e na pré-

adolescência geralmente contém um período sustentado de sono profundo nos está-

gios III e IV do qual pode ser bastante difícil acordar a criança, considerando que é 

durante o qual podem ocorrer as parassonias (REITE; RUDDY; NAGEL, 2004).  

1.2.1.4 Duração insuficiente do sono  

 Lent (2008), afirma que a privação do sono é um problema cada vez maior, 

e sua prevalência está aumentando nas sociedades modernas, além de que sua 

privação provoca diversas alterações cognitivas e comportamentais, hormonais e 

neuroquímicas.  

A maioria dos problemas de sono na infância resulta de um bebê atípico ou 
de dificuldades dos pais de lidar com transtornos de sono potencialmente cur-
tos e que, então se tornam hábitos de sono a maioria dos bebês adapta os 
seus sistemas circadianos para um ritmo de sono-vigília de 24 horas em torno 
de 16 semanas de vida. Nessa época dormem razoavelmente bem durante a 
noite e ficam acordados predominante durante o dia (REITE; RUDDY; NA-
GEL, 2004, p. 234).  

Períodos prolongados de privação do sono podem levar a uma desorganização 

mental, alucinações e delírios. Além disso privar as pessoas de sono REM acordando-

as no início desses ciclos aumenta o número de períodos e a quantidade de sono, 

quando podem dormir sem interrupções. Em estudos realizados foi possível identificar 

que a privação de sono produz uma aparência debilitada, lesões de pele, aumento de 

ingestão alimentar, perda de peso, aumento de gasto de energia, redução na 

temperatura corporal e pode levar a morte. As alterações neuroendócrinas incluem 

aumento de norepinefrina e redução dos níveis de tiroxina no sangue (SADOCK; 

SADOCK; RUIZ, 2017). 

Uma criança que tem sono conturbado ou dificuldades no desenvolvimento 

devido uma condição clinica ou retardo na consolidação do mesmo, pode junto com 

seus pais desenvolver hábitos atípicos de sono, sendo assim é importante salientar 
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que a cólica na infância afeta diretamente a criança durante as primeiras semanas de 

vida, causando inexplicados períodos de choro, aborrecimento, irritabilidade e 

aumento do tônus muscular (REITE; RUDDY; NAGEL, 2004). 

Os transtornos do sono são comuns e difíceis de tratar em bebês com cólicas, 
mas esses problemas devem começar a dissipar-se em torno dos 4 meses. 
Se não se resolvem nessa faixa etária, os pais talvez não tenham estabele-
cido um horário de sono-vigília suficientemente regular. Essa falta de regula-
ridade talvez seja o resultado da sua experiência inicial com o bebê e sugere 
que a criança não se adaptou ao horário. Esse problema talvez seja inevitável 
durante os primeiros quatro meses, mas não além disso (REITE; RUDDY; 
NAGEL, 2004, p. 235).  

Lent (2008), reconhece que o sono é um fenômeno instintivo em todas as faixas 

etárias, além de que o organismo tem grande necessidade de recuperar o mesmo, e 

quando isso não acontece após um período prolongado de privação pode levar o 

indivíduo a óbito. Pois o sono é necessário para manutenção da fisiologia normal dos 

processos vitais, sendo benéfico para saúde e desenvolvimento da criança.  

Reitte; Ruddy; Nagel (2014), afirmam que a privação do sono mesmo sendo 

por curto prazo pode comprometer o desempenho psicomotor da criança. tendo em 

vista que a redução é progressiva, além disso é interessante ressaltar que a privação 

do sono afeta diretamente o funcionamento e comprometimento dos mesmos, 

implicando seriamente no humor além de outras funções cognitivas e motoras.  

1.2.1.5 Ansiedade de separação 

Lavery (1998), afirma que uma doença ou ansiedade pode manter uma criança 

acordada. Visto que as crianças são muito sensíveis e uma crise ou separação entre 

os pais pode fazer com que elas se sintam vulneráveis, ansiosas ou agitadas. Estas 

são situações especiais que pedem amor, apoio e segurança na vida da criança e o 

problema do sono deve ser resolvido e superado. 

Após um despertar normal, as crianças que têm um ritual elaborado associ-
ado ao ato de ir para cama podem ter dificuldades em retomar o sono sem 
que haja um ritual similar. Os bebês que adormecem fora do seu berço e que 
depois são transportados para o berço podem não ser capazes de, caso acor-
dem, voltar a dormir sem que as mesmas condições estejam presentes 
(REITE; RUDDY; NAGEL, 2004, p. 234).  

Reite; Ruddy; Nagel (2004), a criança que acorda facilmente sempre que 

removida do berço e embalada no colo, pode tornar-se um hábito,  identificando assim 

que após ela não conseguirá retornar ao sono na ausência dessas condições, é 

importante ressaltar que essas ações precisam ser corrigidas pelos pais afim de não 
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causar sofrimento aos bebês e para que os mesmos não resistam quando necessário 

instituir novos hábitos de sono.  

Nesse sentido ressaltamos ainda que quando a mãe está perto de uma criança 

que não está sentindo medo, esta adquire uma sensação de segurança, ou seja, o 

oposto de ansiedade. E quando não está disponível por ausência física ou por 

problemas psicológicos o bebê desenvolve ansiedade. A partir dessa reflexão 

podemos dizer que o bebê expressa como choro ou irritabilidade, a ansiedade de 

separação, como resposta da criança isolada ou separada da mãe ou de seus 

cuidadores (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017).  

Sintomas físicos da ansiedade são muito próximos dos do estresse – coração 
acelerado, boca seca, mãos frias, respiração ofegante. Surgem quando há 
estímulos real, sinalizando que o corpo e a mente estão se preparando para 
enfrentar um desafio (RIBEIRO, 2015, p. 28).   

A ansiedade desencadeia toda tensão programada para o medo como se o 

perigo já estivesse ocorrendo naquele instante. Por vezes a sensação passa a ser 

constante, persistente, podendo evoluir para um transtorno devido o desequilíbrio 

diante a situação (RODRIGUES, 2016).  

O universo infantil é um manancial de ansiedade, sendo a mais comum o medo 

do escuro, que geralmente se origina na infância e faz com que a criança almeje 

dormir com os pais para não o sentir, muitas vezes essas sensações de ansiedade 

passa a ser constante podendo evoluir para um transtorno. Os bebês apresentam 

sintomas de ansiedade quando escutam barulhos repentinos ou quando os pais se 

separam, neste contexto é importante a presença dos mesmos que podem trabalhar 

com a criança através de brincadeiras de enfretamento, imaginação e histórias 

amenizando assim os prejuízos no desenvolvimento (RODRIGUES, 2016).   

Tais afirmações vêm de encontro ao assunto exposto que é na percepção do 

comportamento infantil, na relação com a mãe e com meio ao qual está inserido que 

o bebê vai experimentar a gratificação e frustação, é importante ressaltar que na hora 

do sono se pode verificar como a criança lida com o ambiente, se ela tem uma atitude 

exploratória ou se retrai diante as relações e obstáculos (BENTO, 2017).  

1.2.1.6 Relações ambientais 

O amor entre um genitor e uma criança é afetado por suas continuas interações 

durante a infância e além dela, bem como pelos diferentes contextos sociais nos quais 
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seu relacionamento floresce.  

De acordo com DSM-5 (2014, p. 401).  

Fatores como uso de sedativos, privação do sono, perturbações nos horários 
de sono-vigília, fadiga e estresse físico ou emocional aumentam a probabili-
dade dos episódios. Febre e privação do sono podem produzir elevações na 
frequência dos transtornos de despertar do sono não REM.  

Os distúrbios do sono em crianças são desconfortáveis para o paciente e 

família, pois podem ser prejudiciais à saúde física e mental. Os distúrbios variam entre 

as faixas etárias, sendo que a grande maioria costuma ser observados apenas 

durante os três primeiros anos de vida, podendo comprometer a capacidade da 

criança de concentrar-se e controlar as emoções e o comportamento (DSM-5, 2014). 

Além disso as dificuldades de dormir na primeira infância estão associadas a 

alimentação noturna excessiva ou hábitos incomuns com a transição do sono, sendo 

assim os bebês em torno dos 6 meses podem obter nutrição adequada durante o dia, 

de modo a não necessitar de alimentação noturna. Pois a alimentação noturna pode 

levar a criança a associar hábitos ou dificuldades de dormir sem alimentar-se, 

associando assim a micção excessiva de fraldas molhadas como resultados da 

mesma (REITE; RUDDY; NAGEL, 2004). 

Durante o período de latência as parassonias são corriqueiras, necessitando 

assim de um cuidado frequente diante os comportamentos incomuns noturnos, pois 

os problemas que ocorrem nesse período estão associados a dificuldade de 

convencer a criança a ir para cama, devido medo, temores incomuns, além de que 

podem estar associados a falta de limites, sendo assim de extrema relevância o 

cuidado e segurança dos pais para com os mesmos, facilitando o ritual da criança, 

além de auxiliar a uma boa higiene do sono (REITE; RUDDY; NAGEL, 20043). 

Em função disso é importante ressaltar que os fatores ambientais contribuem, 

para o a agravo de transtorno de parassonias em tese as do sono NREM, diante da 

repercussão clínica, de lesões físicas e consequências sociais importantes. A partir 

dessa reflexão é importante ressaltar que as parassonias necessitam de tratamentos 

específicos quando houver consequências como risco de lesões físicas, prejuízo no 

rendimento do paciente ou grande impacto sobre a rotina familiar (CHAVES; 

FINKELSZTEJN; STEFANI, 2008).  

 
3  REITE, Martin; RUDDY, John, NAGEL, Kim. Transtornos do Sono. 3. Ed. Porto Alegre: Artmed, 
2004.  
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1.3 PARASSONIAS  

As parassonias são marcadas por comportamento, experiências ou eventos 

fisiológicos incomuns durante o sono. Essa categoria é dividida em três subtipos 

transtornos de despertar do sono não REM, que envolve despertar incompleto 

acompanhado por transtorno de sonambulismo ou transtorno de terror do sono; 

transtorno do pesadelo, no qual pesadelos induzem o despertar repetidamente e 

causam perturbação e prejuízo; além de transtorno comportamental do sono REM, 

que é caracterizado por comportamento vocal ou motor durante o sono (SADOCK; 

SADOCK; RUIZ, 2017).  

As Parassonias de acordo com a Academia Americana de Medicina do sono 

são definidas como experiências ou fenômenos físicos indesejáveis durante a 

transição do sono-vigília, ou despertar parcial. Além de que o indivíduo pode 

apresentar mais do que uma parassonia, podendo ser reforçada pelos fatores 

ambientais, emocionais e problemas de ansiedade (RODRIGUES, 2017). 

Parassonias são transtornos caracterizados por eventos comportamentais, 
experimentais ou fisiológicos anormais que ocorrem em associação com o 
sono, estágios específicos do sono ou transições do sono-vigília. As paras-
sonias mais comuns transtorno de despertar do sono não REM e transtorno 
comportamental do sono REM (DSM-5, 2014, p. 399).  

Muller e Guimarães (2007), afirmam que as parassonias são bem comuns na 

primeira infância, pois é durante esse período que ocorre as alterações 

comportamentais e fisiológicas em diferentes momentos do sono e formam o segundo 

maior grupo de transtornos relacionados ao sono, sendo caracterizados com  

distúrbios subdivididos em quatro subgrupos dentre eles o distúrbios do acordar que 

envolvem alterações comportamentais associadas, o segundo subgrupo envolve os 

distúrbios da transição sono e vigília envolvendo alterações comportamentais durante 

o período de sono, no terceiro subgrupo temos as parassonias associadas com o sono 

REM que envolvem alterações experienciadas exclusivamente durante o sono REM, 

e por fim no quarto subgrupo temos as outras parassonias que incluem as demais 

alterações do sono. 

Rodrigues (2017), afirma crianças que apresentam transtornos de parassonias 

tem como consequências no desenvolvimento a dificuldade de aprendizagem e 

estresse diário, propensas a desencadear outros transtornos como depressão, 

ansiedade e fobia. No entanto por outro lado crianças com grau relevante de TDAH 

(transtorno do déficit de atenção com hiperatividade), podem, em consequência 
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desenvolver uma alteração no ritmo do sono, sendo um dos sintomas precoce mais 

observados na avalição, e no caso cria-se um círculo vicioso, que interfere 

diretamente no desenvolvimento comportamental e cognitivo da criança.  

1.3.1 Principais Parassonias do Sono NREM  

SBP (2019) com base na Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono, 

colocam que as parassonias do sono NREM são classificadas conforme figura abaixo: 

 

Figura 1: Parassonias do Sono NREM 

 

Fonte: (Adaptado de SBP, 2019).  

1.3.1.1 Despertar confusional   

O transtorno de despertar do sono NREM ocorrem com mais frequência na 

infância, essa característica essencial dos transtornos é a ocorrência repetida de 

despertares incompletos, iniciando durante o primeiro terço principal do sono, os quais 

costumam ser breves, tendo duração de 1 a 10 minutos, podendo estender-se por até 

1 hora, em geral os olhos abrem-se durante esses eventos, além de que refletem em 

vários graus de ocorrências simultâneas do estado de sono e vigília e do sono NREM, 

Parassonias Parassonias 
do Sono NREM 
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resultando em graus de consciência da atividade motora e ativação autonômica (DSM-

5, 2014). 

Segundo Carney e Geyer (2012), é um estado de confusão durante e após o 

despertar do sono, e geralmente os pacientes não respondem ou agem de forma 

imprópria, além de não recordar do evento. Durante esse período é importante 

tranquilizar o paciente. No entanto em casos mais graves é necessário o tratamento 

farmacológico. 

 Com base nos estudos acima é importante ressaltar que pacientes com esse 

transtorno podem desenvolver prejuízos de memória. Tendo em vista que durante 

esse ciclo seus comportamentos são inadequados, devido a desorientação. Portanto 

é de extrema relevância o acompanhamento dos pais durante a fase inicial e final do 

sono do bebê, facilitando um sono tranquilo.  

1.3.1.2 Sonambulismo   

A característica essencial do sonambulismo, está voltada a episódios repetidos 

que inicia durante o sono, e começam em qualquer estágio do sono NREM. Durante 

o episódio o indivíduo apresenta redução do estado de alerta e das respostas. 

Portanto no dia seguinte o mesmo pode ter períodos breves de confusão ou 

dificuldades para orientar-se, seguido de plena recuperação do funcionamento 

cognitivo e comportamento adequado (DSM-5, 2014).  

O sonambulismo caracteriza-se pela deambulação e pela execução de 

comportamentos complexos durante o sono, e podem incluir atos automáticos como 

andar, trocar de roupa, entres outros (DALGALARRONDO, 2008).  

O sonambulismo em sua forma clássica, conforme implica o nome, 
é uma condição em que um indivíduo levanta da cama e deambula 
sem despertar por completo, podendo se envolver em diversos comporta-
mentos complexos enquanto inconsciente (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017, 
p. 555). 

Contudo ressalta Reite; Ruddy; Nagel (2004), que ao falar com pacientes 

sonâmbulos, eles geralmente não respondem e evitam contato visual. E as tentativas 

de acorda-los são ineficazes, podendo provocar violência física e prolongar os 

episódios. A maioria dos sonâmbulos voltam para cama, após algum tempo.  

Cerca de 10 a 30% das crianças tiveram pelo menos um episódio de sonam-
bulismo, e 2 a 3% são sonâmbulos frequentes. A prevalência do transtorno 
de sonambulismo, marcado por episódios repetidos, prejuízos e sofrimento, 
é muito menor, provavelmente na faixa de 1 a 5% (DSM-5, 2014, p. 401). 
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É importante ressaltar que o sonambulismo costuma ocorrer em crianças a 

partir de 4 anos, tendo início no fim do primeiro ou segundo episódio de sono de ondas 

lentas. Estes podem variar desde se sentar até caminhar. O sonâmbulo 

frequentemente consegue interagir com o ambiente, contudo, pode interagir com o 

mesmo de maneira inadequada, o que às vezes resulta em ferimentos, podendo 

cometer atos de violência. Em função disso é melhor tentar levar os mesmos de volta 

para cama gentilmente, em vez de tentar acordá-los agarrando, sacudindo ou 

gritando. Pois em seu estado de confusão, podem pensar que estão sendo atacados 

e agir com violência para se defender (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017).  

De acordo com os autores supracitados, é importante salientar que durante 

esse episódio, os pacientes costumam levantar, andar pela casa, falar, gritar entre 

outras ações instáveis, e no dia seguinte costumam não recordar do fato ocorrido. 

Nesse sentido é importante que o paciente não seja acordado, e sim conduzido de 

forma tranquila, além de manter as proteções adequadas ao ambiente, evitando 

também que a criança durma em beliches.   

As ideias de Leite; Ruddy; Nagel (2004), mostraram que o sonambulismo e 

terror noturno embora pareçam ter características semelhantes, são diferentes, ambos 

ocorrem geralmente juntos no mesmo episódio e quando não tratadas podem 

apresentar um espectro de gravidade.  

1.3.1.3 Terror noturno   

Segundo Dalgalarrondo (2008), O terror noturno caracteriza-se por um 

despertar da fase de sono profundo com um grito lancinante, acompanhado de medo 

intenso e manifestações autonômicas. A crise costuma durar de 5 a 20 minutos e não 

se trata de um pesadelo. Após o grito, o indivíduo senta-se na cama, agitado e, 

aparentemente, com muito medo, além de que no dia seguinte, não recorda do que 

ocorreu.  

Além disso o terror noturno, ocorre durante as primeiras três horas da noite, e 

prevalece mais em crianças com menos de 5 anos, tendem a iniciar com um grito alto 

e um período prolongado de aparente ansiedade intensa, com evidência de 

taquicardia, aumento da pressão sanguínea pupilas dilatadas e sudorese. Não se 

aconselha acordar alguém durante um ataque de terror no sono, pois a desorientação 

pode continuar por até 30 minutos após desperto (REITE; RUDDY; NAGEL, 2004). 
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A criança pode chorar de forma incontrolável, começar uma conversa bizarra 
e não responder adequadamente aos estímulos. O medo dos pais é intensi-
ficado pela incapacidade de consolar a criança, falta de reposta e o não-re-
conhecimento dos pais, de modo que os esforços para segurar a criança são 
ineficazes ou pioram o episódio (REITE; RUDDY; NAGEL, 2004, p. 173). 

De modo geral os episódios são acompanhados de estimulação independente 

acentuada e de manifestações comportamentais de medo intenso. Com frequência 

tem histórico familiar positiva entre parentescos biológicos de primeiro grau, além de 

que crianças com terror noturno pode apresentar pontuações elevadas para 

depressão e ansiedade (DSM-5, 2014).  

No entanto cabe ressaltar que a maioria das crianças com terror noturno ou 

sonambulismo superam os sintomas à medida que amadurece fisiologicamente, 

evitando a privação do sono, e mantendo uma boa higiene do mesmo, em casos 

graves é indicado psicoterapia, que concentrasse no relaxamento e em imagens 

mentais calmantes. E se necessário indica-se também tratamento medicamentoso 

(REITE; RUDDY; NAGEL, 2004).  

1.3.1.4 Alterações alimentares associadas ao sono   

É importante ressaltar que além das parassonias citadas acima, tem também a 

parassonia de alterações alimentares associadas ao sono, em função disso o excesso 

alimentar pode ocorrer durante a noite e geralmente envolve necessidade imediata e 

compulsiva de ingerir alimentos, a despeito da falta de conscientização de sede ou 

fome, ainda assim pode levar a um ganho de peso ou distensão abdominal. Vale 

ressaltar que o transtorno alimentar do sono pode ter causas e fatores predisponentes 

múltiplos, incluindo histórico familiar de parassonias, ou estar relacionada com 

estresse ou abuso na infância. Alguns pesquisadores postularam que tal transtorno 

pode estar associado a uma baixa atividade de dopamina e da serotonina no sistema 

nervoso central (REITE; RUDDY; NAGEL, 2004). 

Ocorre quando um indivíduo tem episódios de ingestão de alimentos durante 
o sono com graus variados de amnésia. Os indivíduos podem encontrar evi-
dências desses episódios na manhã seguinte, com pouca ou nenhuma me-
mória de terem comido (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017, p. 555).  

A alimentação noturna afeta predominantemente bebês e crianças, pois 

acredita-se que esteja associada com problemas de amamentação. Visto que um 

bebê mama toda vez que acorda. No entanto eles devem conseguir passar a noite 

dormindo sem se alimentar após os 6 meses, entretanto com indivíduos afetados com 
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alterações em alimentações noturnas, isso não acontece (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 

2017). 

1.4 PRINCIPAIS PARASSONIAS DO SONO REM  

SBP (2019) com base na Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono, 

afirma que as parassonias do sono NREM são classificadas conforme figura abaixo: 

 

Figura 2: Parassonias do Sono REM 

 

Fonte: (Adaptado de SBP, 2019). 

1.4.1 Distúrbio Comportamental do Sono REM  

De acordo com Carney e Geyer (2012), esse distúrbio é incomum na infância, 

mas em alguns casos ocorre através de movimentos atípicos durante o sono, sendo 

caracterizada por perda intermitente da atonia eletromiográfica do sono REM e 

aparecimento da atividade motora associada aos conteúdo dos sonhos, onde durante 

esse período o paciente atua fisicamente, levando uma variedade de movimentos e 

ações, que podem ser violentos.    
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A atividade foi correlacionada com imagens dos sonhos, e, diferentemente do 
sonambulismo, o indivíduo parece não ter ciência do ambiente em que se 
encontra, agindo de acordo com as informações sensoriais do sonho. Assim, 
um sonâmbulo pode ir calmamente até a janela do quarto, abri-la e sair. Por 
sua vez, uma pessoa com transtorno do comportamento do sono REM pro-
vavelmente se atiraria no vidro da janela achando que se tratava de um lago 
visualizado no sonho (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017, p. 556).  

Tal transtorno envolve a falha do paciente em ter a paralisia do sono, durante o 

mesmo. Tendo em vista que o resultado é que ele vivencia o sonho. Em circunstâncias 

normais, fica imobilizado, ou com atonia intermitente, ocorrem socos, chutes, pulos e 

corridas da cama com tentativas de modo a vivenciar o sonho (SADOCK; SADOCK; 

RUIZ, 2017).  

1.4.1.1 Paralisia do sono 

De acordo com Reite; Ruddy; Nagel (2004), a Paralisia do sono é um período 

de despertar do sono, ao qual o indivíduo é incapaz de se mover ou falar. É importante 

ressaltar que o mesmo se sente compelido de levantar, falar ou gritar.  

A paralisia do sono é, conforme o nome define, uma incapacidade de realizar 
movimento voluntários durante o sono. Ela se torna uma parassonia quando 
ocorre na fase inicial do sono ou ao despertar, um período em que 
o indivíduo está em parte consciente e ciente dos seus arredores. 
Essa incapacidade de se mover pode ser extremamente angustiante (SA-
DOCK; SADOCK; RUIZ, 2017, p. 556).  

É importante ressaltar que a paralisia do sono é uma característica normal do 

sono REM, que pode durar de um a vários minutos. É interessante que a ocorrência 

dessa paralisia com hipnagogia, transição entre estar acordado e dormindo pode 

explicar várias experiências em que o paciente é confrontado ou atacado por algum 

tipo de criatura (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017).  

Geralmente é tratada com explicações de que não é um fenômeno perigoso. 

No entanto em casos que o paciente se sente muito perturbado pela experiência é 

indicado tratamento medicamentoso como imipramina ou desipramina de 10 a 50mg 

ao deitar. Ou então um inibidor da recaptação da serotonina (REITE, RUDDY; NAGEL, 

2004).  

1.4.1.2 Pesadelos  

Segundo Sadock; Sadock; Ruiz (2017), os pesadelos ocorrem no sono REM e 

costumam evoluir de um sonho longo e complicado que se torna cada vez mais 

assustador. São comuns em crianças dos 3 aos 6 anos, costumam ser recorrentes e 
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angustiantes, pois faz com que o indivíduo tenha medo de dormir. Nos termos 

freudianos, o pesadelo é um exemplo do fracasso do processo de sonho que desarma 

o conteúdo emocional do sonho, preservando assim o sono. 

Os pesadelos são sonhos ansiosos, com conteúdo ameaçadores e terrorífi-
cos, que ocorrem, na maior parte das vezes, durante o sono REM, no terço 
final da noite. O indivíduo pode acordar durante o pesadelo e, muitas vezes, 
lembrar-se de seu conteúdo no dia seguinte. Os pesadelos associam-se a 
conflitos emocionais inconscientes ou conscientes, períodos de ansiedade e 
tensão, preocupações e temores antigos ou atuais (DALGALARRONDO, 
2008, p. 367).  

Pesadelos são sonhos com forte conteúdo emocional geralmente 

desagradáveis. Estudos recentes contataram que os pesadelos são mais recorrentes 

em crianças, como maior probabilidade de constituir uma parassonias (LENT, 2008).  

Sobretudo os pesadelos são sonhos que geralmente provocam medo ou 

ansiedade intensa. São mais frequentes próximo ao amanhecer, devido a inibição da 

atividade muscular durante o sono REM pelo cérebro (REITE; RUDDY; NAGEL, 

2004). 

Rodrigues (2017), afirma crianças que sofrem com pesadelos podem ter uma 

péssima qualidade de sono. Ocasionando no dia seguinte sonolência, cansaço, 

irritação e desatenção nos afazeres do dia a dia. No entanto quando os pesadelos são 

contínuos é indicado psicoterapia.   

1.5 OUTRAS PARASSONIAS NÃO RELACIONADAS  

Dentre algumas parassonias não relacionadas podemos discorrer sobre o 

bruxismo que pode ser considerado um transtorno do despertar parcial, que ocorre 

nos estágios 3 ou 4 a partir de um período de sono profundo. Durante esse período, 

o indivíduo range vigorosamente os dentes, devido à atividade rítmica do músculo 

masseter. Tendo como consequências desgaste dos dentes, dor local, cefaleias, 

disfunção da articulação temporomandibular, além de um sono de má́ qualidade 

(DALGALARRONDO, 2008).  

Carney e Geyer (2012), afirmam que o bruxismo noturno são movimentos 

estereotipados de cerrar os dentes durante o sono. Indivíduos com bruxismo tem 

inteligência normal, porém com frequência costumam sofrer com ansiedade e 

estresse psicossocial, além de incomodar outros familiares.  

O transtorno em geral está associado a ansiedade, estresse ou raiva e pode 

estar relacionado a problemas do sistema nervoso. Portanto nestes casos é indicado 
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psicoterapia, além do acompanhamento com dentista para utilizar uma placa que 

impede o movimento brusco dos dentes (RODRIGUES, 2017).  

1.5.1 Enurese noturna 

A enurese noturna é um transtorno em que o indivíduo urina durante o sono. É 

composta de formas primárias e secundárias. Em crianças, a enurese primária é uma 

constante continuação de molhar a cama desde a infância. sendo que a secundária 

ocorre após a criança ter aprendido a usar o banheiro, e acaba que tem recaídas 

molhando a cama novamente, isso pode ocorrer devido diversos fatores como a 

chegada de um novo irmão, privação do sono ou anomalias urológicas. Em geral 

quando não tratada pode deixar cicatrizes psicossociais. Portanto é indicado como 

tratamento psicoterapia, tratamentos comportamentais e medicamentoso (SADOCK; 

SADOCK; RUIZ, 2017).  

Geralmente ocorre também durante o sono profundo no primeiro terço da noite 

em crianças com mais de 4 anos. Havendo uma micção involuntária, devido ao 

relaxamento do esfíncter urinário. Pode haver uma tendência hereditária como 

conflitos emocionais devido ao medo, insegurança ou separação dos pais. Entretanto 

possui um número considerável de crianças enuréticas que sentem muita vergonha, 

culpa ou ansiedade por apresentar tal distúrbio (DALGALARRONDO, 2008).  

1.6 DIAGNÓSTICO PARA TRANSTORNOS DE PARASSONIAS  

O diagnóstico dos transtornos do sono é realizado por meio de anamnese 

detalhada referente aos comportamentos relacionados ao sono e à sonolência. Nos 

casos de diagnóstico mais difícil, é conveniente utilizar o laboratório de sono, no qual 

são feitas as avaliações global, fisiológica e comportamental, por meio de exames 

como eletroencefalograma, eletrocardiograma, eletroculograma, fluxo respiratório 

bucal e nasal, monitorização de movimentos torácicos e abdominais, entre outros 

(DALGALARRONDO, 2008, p. 362). 

O Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, em sua 5° edição 

revisada, estabelece seis critérios diagnósticos para transtornos do sono não REM, 

descritos a partir da letra A até F apresentados na tabela abaixo.  
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Quadro  1: Critérios Diagnósticos para Transtornos de Despertar do Sono NREM 

Critério A Episódios recorrentes de despertares incompletos, em 

geral ocorrendo durante o primeiro terço do episódio de 

sono principal, acompanhados de uma entre as seguintes 

alternativas: 

1. Sonambulismo: Episódios repetidos de levantar-se da 

cama durante o sono e deambular. Durante o sonambulismo, o 

indivíduo se apresenta com o olhar fixo e 

o rosto vazio, praticamente não responde aos esforços 

de comunicação por parte de outras pessoas e pode ser 

acordado apenas com muita dificuldade. 

2. Terrores no sono: Em geral, episódios recorrentes de 

despertares súbitos provocados por terror que iniciam 

com um grito de pânico. O medo é intenso, com 

sinais de estimulação autonômica como midríase, 

taquicardia, respiração rápida e sudorese durante cada 

episódio. Há relativa ausência de resposta aos esforços 

de outras pessoas para confortar o indivíduo durante os 

episódios. 

Critério B Há pouca ou nenhuma lembrança de imagens oníricas (p. 

ex., apenas uma cena visual). 

Critério C Presença de amnésia em relação ao episódio. 

Critério D Os episódios causam sofrimento clinicamente significativo 

ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em 

outras áreas importantes da vida do indivíduo. 

Critério E  A perturbação não é atribuída aos efeitos fisiológicos de 

alguma substância (p. ex., abuso de drogas ou uso de algum 

medicamento) 

Critério F A coexistência de outros transtornos mentais e médicos não 

explica os episódios de sonambulismo ou de terrores no 

sono. 

Continua ... 
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Nota para 

codificação  

Para a CID-9-MC, o código 307.46 aplica-se a todos os subtipos. 

Para a CID-10-MC, o código baseia-se no subtipo. 

Determinar o subtipo: 

307.46 (F51.3) Tipo sonambulismo 

Especificar se: 

Com alimentação relacionada ao sono 

Com comportamento sexual relacionado ao sono (sexsônia) 

307.46 (F51.4) Tipo terror no sono 

Fonte: (DSM-5, 2014, p. 399 - 400).  

 

O Diagnóstico de transtornos do sono NREM, pode ser realizado quando o 

indivíduo ou membros da família vivenciam sofrimento ou prejuízos significativos, 

além de constrangimentos no meio social. Sendo que a gravidade é mais eficiente 

quando se baseia na natureza ou nas consequências dos comportamentos, e não 

simplesmente em sua frequência (DSM-5, 2014).  

O autor ainda explana no manual diagnóstico e estatístico de transtornos 

mentais, sobre os critérios diagnósticos do transtorno comportamental do sono REM, 

os quais serão apresentados na tabela abaixo.   

 

Quadro  2: Critérios Diagnósticos para Transtorno Comportamental do Sono REM 

Critério A Episódios repetidos de despertar durante o sono associados a 

vocalização e/ou a comportamentos complexos. 

Critério B Esses comportamentos surgem durante o sono com movimentos 

rápidos dos olhos (REM), portanto, em geral mais de 90 minutos 

depois do início do sono, são mais frequentes durante as porções 

finais do período de sono e ocorrem raramente durante os cochilos 

diurnos.  

Critério C Ao acordar desses episódios, o indivíduo está completamente 

desperto, alerta e não permanece confuso nem desorientado.  

Critério D Qualquer uma das seguintes situações:  

1. Sono REM sem atonia nos registros polissonográficos.  

2. história sugestiva de transtorno comportamental do sono REM e 

um diagnóstico estabelecido de sinucleinopatia (p. ex., doença de 

Continua... 

Continuação ... 
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Fonte: (DSM-5, 2014, p. 408).  

 

O Diagnóstico do transtorno comportamental do sono REM são episódios 

repetidos de despertar, que requer sofrimento ou prejuízos clinicamente significativos 

ao paciente ou constrangimento a membros da família, geralmente estão associados 

a vocalizações ou comportamentos motores complexos, que refletem a ações 

violentas dos sonhos, os olhos permanecem fechados durante esse evento. Além 

disso o monitoramento continuo por vídeo é imprescindível (DSM-5, 2014).  

Conforme DSM-5 (2014) ainda sobre os critérios diagnósticos para transtorno 

de pesadelo, estabelece cinco critérios diagnósticos, descritos a partir da letra A até E 

apresentados na tabela abaixo.  

 

Quadro  3: Critérios Diagnósticos para Transtorno de Pesadelo  

Parkinson, atrofias sistêmicas múltiplas).  

Critério E Os comportamentos causam sofrimento clinicamente significativo ou 

prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas 

importantes da vida do indivíduo (que poderão incluir lesão em si 

próprio ou no parceiro no leito.  

Critério F A perturbação não é atribuível aos efeitos fisiológicos de alguma 

substância (p.ex., drogas de abuso, medicamentos).  

Critério G Coexistência de transtornos mentais e médicos que não explicam os 

episódios.  

Critério A Ocorrências repetidas de sonhos prolongados, extremamente 

disfóricos e bem lembrados que, em geral, envolvem esforços para 

evitar ameaças à sobrevivência, à segurança ou à integridade física 

e que tipicamente ocorrem na segunda metade do episódio principal 

do sono. 

Critério B Ao despertar de sonhos disfóricos, o indivíduo torna-se rapidamente 

orientado e alerta. 

Critério C A perturbação do sono causa sofrimento clinicamente significativo ou 

prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas 

importantes da vida do indivíduo. 

Critério D Os sintomas de pesadelo não são atribuíveis aos efeitos fisiológicos 

Continuação... 

Continua... 
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Fonte: (DSM-5, 2014, p. 404).  

 

De acordo com Reite; Ruddy; Nagel (2004), maior parte dos pacientes que têm 

pesadelos não tem doenças psiquiátricas documentadas, embora se queixem da 

incidência de tal transtorno devido ao estresse, no entanto em alguns casos mais 

complicados se faz necessário avaliação eletroencefalográfica para diagnóstico 

de alguma substância (p. ex., drogas de abuso, medicamentos). 

Critério E A coexistência de transtornos médicos e mentais não explica 

adequadamente a queixa predominante de sonhos disfóricos. 

Especificar se: 

 Durante o início do sono 

Especificar se:  

Com transtorno não relacionado ao sono associado, incluindo 

transtornos por uso de substâncias. 

Com outra condição médica associada 

Com outro transtorno do sono associado 

Nota para codificação: O código 307.47 (F51.5) aplica-se a todos 

os três especificadores. Deve-se codificar também o transtorno 

mental associado relevante, a condição médica ou outro transtorno 

do sono imediatamente depois do código do transtorno do pesadelo, 

para indicar a associação. 

Especificar se:  

Agudo: O tempo de duração dos pesadelos é igual ou inferior a um 

mês. Subagudo: O tempo de duração dos pesadelos é superior a 

um mês e inferior a seis meses.  

Persistente: O tempo de duração dos pesadelos é igual ou superior 

a seis meses. 

Especificar a gravidade atual: 

 A gravidade pode ser classificada pela frequência com que ocorrem 

os pesadelos.  

Leve: Menos de um episódio por semana em média.  

Moderada: Um ou mais episódios por semana, porém menos do que 

todas as noites.  

Grave: Episódios todas as noites. 

Continuação... 
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preciso.  

A história do sono envolve uma avaliação cuidadosa das queixas do paciente 

ou familiares no contexto médico, ambiental, social e familiar. Consequentemente é o 

profissional que se torna o responsável por levantar a questão de possíveis queixas 

de sono. Possibilitando assim uma história mais detalhada. Essa fonte de avaliação 

diagnóstica viabiliza ao profissional e paciente o tratamento correto para tal transtorno 

(REITE; RUDDY; NAGEL, 2004).  

1.7 TRATAMENTOS UTILIZADOS EM TRANSTORNOS DE PARASSONIAS  

Nunes (2002), afirma que o tratamento das parassonias envolve o conheci-

mento dos pais além dos mecanismos e questões básicas de segurança. Nesse sen-

tido fatores de stress psicológico podem aumentar a frequência dos episódios. A partir 

desses levantamentos os pais devem ser orientados a não tentar restringir a atividade 

motora, pois isto prolonga os eventos. O quarto deve ficar protegido, e as janelas fir-

memente fechadas, além de incentivar a regularidade e os horários de dormir e des-

pertar, evitando assim a privação de sono. No entanto o uso de medicações como 

benzodiazepínicos, ou clonazepam antes de deitar, pode ser necessário quando os 

despertares são muito violentos, e a criança sofre riscos de machucar-se.  

O importante é que aos primeiros sintomas observados de que a criança 
possa estar apresentando alguma parassonia, o médico seja avisado para 
que os exames específicos sejam realizados e, após diagnóstico, as terapias 
sejam iniciadas a fim de que ela não venha a desenvolver problemas cogniti-
vos e escolares associados a esses transtornos (RODRIGUES, 2017, p. 62). 

A terapia cognitivo-comportamental é uma das formas de tratamento que tra-

zem bons resultados nos casos de parassonias. Com as técnicas dessa abordagem 

a criança aprenderá a mudar os pensamentos agindo de forma mais tranquila frente 

as dificuldades no percurso do sono. É importante ressaltar que em alguns casos se 

faz necessário o tratamento medicamentoso, além do acompanhamento psiquiátrico 

para prescrição a medicação mais adequada (Rodrigues, 2016).  

Tendo em vista que o terapeuta comportamental, antes de propor qualquer in-

tervenção, deve buscar dados que o façam identificar as variáveis do comportamento 

atípico, esse processo é chamado de avaliação comportamental, que pode ser reali-

zada por meio de entrevistas, observações do comportamento, além de atividades 

lúdicas. Esses instrumentos tem como objetivo conhecer o repertório comportamental 
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da criança relacionado com sua idade cronológica. Além de investigar as condições 

físicas e orgânicas da mesma (LONDERO, 2010).  

O tratamento dos transtornos do sono tem recebido crescente atenção, tanto 

no que se refere aos fármacos quanto a tecnologias e a abordagens psicoterápicas. 

Tais pesquisas e avanços aconteceram em diferentes transtornos do sono. Toda via 

deve-se ressaltar que, desde a década de 1990, diferentes pesquisas foram 

conduzidas, avaliando aspectos de epidemiologia, tratamento farmacológico e 

fisiopatologia (CORDIOLI, 2008). 

O estresse, a tensão e a ansiedade são fatores que frequentemente interferem 

no sono. Em função disso, Cordioli (2008), afirma que as intervenções baseadas nas 

técnicas de relaxamento podem auxiliar a reduzi-lo permitindo a criança um sono 

tranquilo. Além disso, o relaxamento também pode auxiliar o início do adormecer. No 

entanto a técnica deve ser primeiramente dominada para, então, ser aplicada no 

momento de adormecer. 

Contudo de acordo com DSM-5 (2014), as possibilidades de tratamento 

medicamentoso visam ser introduzidas quando a gravidade do caso se instala de 

modo a ser prejudicial ao desenvolvimento da criança, tendo em vista que para uma 

avaliação bem elaborada pode ser utilizada a polissonografia como monitoramento 

audiovisual, para documentação dos episódios do sono.  

A polissonografia somente está indicada se houver suspeita de que algum 
fator desencadeante, tal como apneia, refluxo gastroesofágico ou movimen-
tos periódicos de membros possa estar associado aos episódios de desper-
tar. Para diagnóstico diferencial com crises parciais complexas, o EEG em 
sono na maioria das vezes é suficiente (NUNES, 2002, p. 05).  

Reite; Ruddy; Nagel (2004), afirmam que a polissonografia registra a fisiologia 

durante o sono e deve incluir as variáveis de eletroculograma que quantifica os 

movimentos oculares, eletroencefalograma para extensão do sono, eletromiograma 

do queixo e intercostais para o esforço respiratório, eletrocardiograma para medir a 

frequência e o ritmo cardíaco, termistores nasais ou orais para medir o fluxo aéreo, e 

pôr fim a oximetria de pulso para medir saturação de oxigênio.  

Tais afirmações vem de encontro ao que o ministério da saúde preconiza ofe-

recendo tratamento integral relacionados aos transtornos do sono no SUS- sistema 

único de saúde. O atendimento inicial é feito nas unidades básicas de saúde e, quando 

necessário, o paciente é encaminhado para atendimento em uma unidade especiali-

zada. É importante ressaltar que a polissonografia que registra oxigenação, posição, 
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esforço respiratório e eletrocardiograma, pode ser feita no laboratório do sono, em 

ambiente hospitalar ou em domicílio (PERES, 2016).  

Atualmente, o Brasil conta com 79 estabelecimentos que atendem pelo SUS 
e possuem serviços especializados em neurologia e neurocirurgia, com clas-
sificação da polissonografia. De acordo com o Ministério da Saúde, existem 
ainda outros 277 hospitais especializados que não possuem classificação do 
procedimento, mas que estão aptos a realizar os atendimentos necessários 
para tratar dos distúrbios do sono. Cabe aos estados e municípios identificar 
as necessidades de acordo com as regionalizações e disponibilizar a assis-
tência diagnóstica e terapêutica necessárias (PERES, 2016, p. 04). 

Além Disso Lavery (1998), afirma que é importante estabelecer um ritual para 

hora de dormir, auxiliando a criança a sentir-se mais segura, além de massagem para 

os bebês com tapinhas leves proporcionando ao mesmo amor e segurança ao 

adormecer. Portanto essas são maneira de prevenir ou auxiliar no tratamento a 

crianças com transtornos do sono.  

Pacientes com transtornos do sono podem fazer acompanhamentos em 

centros especializados com serviços de diagnóstico e tratamento para tal. Além de 

que as equipes podem avaliar com mais clareza, através de vídeos a monitorização e 

evolução do sono (REITE; RUDDY; NAGEL, 2004). 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLOGICAS 

2.1 NATUREZA E TIPO DE PESQUISA  

O presente trabalho apresenta-se sobre natureza qualitativa. Segundo 

Goldenberg (1997, p. 34 apud Gerhardt; Silveira, 2009, p.31).  

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, 
mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 
uma organização, etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem qualita-
tiva opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa 
para todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, o 
que pressupõe uma metodologia própria. Assim, os pesquisadores qualitati-
vos recusam o modelo positivista aplicado ao estudo da vida social, uma vez 
que o pesquisador não pode fazer julgamentos nem permitir que seus pre-
conceitos e crenças contaminem a pesquisa.  

O trabalho também se apresenta sobre a forma bibliográfica. Segundo Fonseca 

(2002, p.32 apud Gerhardt; Silveira, 2009, p. 37). 

 A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóri-
cas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, 
artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se 
com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que 
já se estudou sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas científicas que se 
baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóri-
cas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos 
prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta.  

2.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

Foram utilizados materiais científicos bibliográficos como artigos, revistas, 

manuais, e livros, bem como sites científicos para realização da coleta das 

informações referentes ao tema de pesquisa.  

2.3 PROCEDIMENTOS  

Selecionou-se alguns autores que melhor defenderam o presente tema, para 

fazer a análise das interpretações e consequentemente responder o problema 

levantado.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Este capítulo tem como finalidade analisar e discutir os dados obtidos através 

da pesquisa bibliográfica realizada. Desta forma, são elencados sobre o 

desenvolvimento da criança na primeira infância, a importância do sono e seus 

estágios, além das principais ideias encontradas sobre o transtorno de parassonias, 

diagnóstico, e as principais abordagens de tratamento para o transtorno referido. 

O desenvolvimento da criança na primeira infância é a fase de crescimento 

orgânico, sendo essencial para o equilibro, além da maturidade dos órgãos. Portanto 

os interesses das mesmas dependem de cada momento e do conjunto de suas noções 

adquiridas além da disposição afetiva. É importante ressaltar que seu 

desenvolvimento mental é uma construção continua que passa por várias fases de 

transformação (AMORIM; SILVA, 2016). 

De acordo com Amorim e Silva (2016), essas fases são variáveis sob um duplo 

aspecto motor e intelectual, além das suas dimensões individual e social. Entretanto 

para que o desenvolvimento aconteça de maneira adequada a criança passa por 

quatro estágios durante a primeira infância, sendo eles, o primeiro estágio dos reflexos 

denominado como assimilação mental, está ligado a alimentação e emoções 

primárias, tornando-se mais complexos por integração a novos hábitos e percepções 

organizadas. No segundo estágio encontramos os primeiros hábitos motores que 

formam um conjunto perceptivo de movimentos que são assimilados a um esquema 

anterior, estão diretamente ligados aos primeiros sentimentos de sucesso ou fracasso. 

O terceiro estágio e denominado como inteligência senso-motora, onde ocorre a 

escolha do objeto, seguida de movimentos organizados, é o período de construção 

intelectual, ela aparece antes mesmo da linguagem. E para completar o 

desenvolvimento da primeira infância no quarto estágio ocorre o desenvolvimento da 

inteligência intuitiva.  

Ainda sobre o desenvolvimento infantil Berger (2016), afirma que na teoria 

psicanalítica infantil de Freud estes estágios passam por três momentos do 

desenvolvimento psicossexual até os seis anos de idade, sendo eles apresentados 

como fase oral, anal e fálica. Essas fases interferem diretamente nas emoções 

atuando como forças poderosas na personalidade da criança.  No entanto cada fase 

compreende seus próprios conflitos entre pai e filho, sendo que estes impulsos são 

fundamentais para o desenvolvimento, ao qual todos os seres humanos passam.  
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Assim podemos compreender que a teoria psicanalítica propicia 

conhecimentos acerca das primeiras experiências na infância e do impacto dos 

dramas que influenciam a vida diária, entretanto a teoria da aprendizagem traz os 

efeitos que o ambiente em torno pode ter no comportamento (BERGER, 2016).  

Em função disso no decorrer da pesquisa observou-se que o sono está 

intimamente relacionado ao desenvolvimento da criança, proporcionando melhora do 

equilíbrio físico, mental e emocional além de fortalecer o sistema imunológico, 

auxiliando na prevenção de doenças e bom funcionamento do cérebro. Durante o 

sono ocorre a limpeza das toxinas que são acumuladas, e descanso do organismo 

para o dia seguinte. A partir dessa reflexão é importante ressaltar que um sono de 

qualidade auxilia na preservação da memória (PERES, 2016).  

Reite; Ruddy; Nagel (2004), afirmam que o sono está relacionado a função 

imunológica, especificamente quando ocorre a privação do mesmo, o paciente pode 

aumentar a probabilidade de infecções virais, acompanhadas por sensações de mal-

estar. Por tanto o sono serve como restaurador do organismo, posto como função de 

adaptação para promover a sobrevivência.  

Com essa exposição sobre a importância do sono, passaremos a uma 

descrição mais detalhada sobre os estágios de sono REM e NREM.  

Segundo Lavery (1998), o sono NREM é caracterizado com movimentos não 

rápido dos olhos, período em que os músculos relaxam, os sistemas do corpo 

descansam e as ondas do cérebro associadas com disposição e agilidade 

desaparecem, sendo substituídas por ondas mais lentas. No entanto o sono NREM é 

composto por quatro estágios, sendo o primeiro descrito como semiconsciência, que 

sugere o relaxamento mental. Em seguida no estágio dois inicia as ondas mais lentas 

caracterizando o início do sono profundo, mas ainda com picos de ondas maiores, e 

por fim nos estágios três e quatro caracteriza-se o sono profundo com ondas lentas.  

Fernandes (2006), denomina as principais características do sono NREM, 

conforme figura abaixo:  
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Figura 3: Características Gerais do Sono NREM 

 
Fonte: (Adaptado de Fernandes, 2006, p. 06).  

 

Conforme análise da figura acima, as características do sono NREM são 

descritas de forma simples a identificar tal fase do sono. Enfatizando que durante esse 

período o corpo entra em repouso total, de modo que a respiração é regular e ocorre 

a diminuição dos batimentos cardíacos.    

De acordo com o DSM-5 (2014), é durante o estágio de sono NREM que se 

desenvolvem os transtornos de parassonias, sendo caracterizados como os principais 

despertar confusional, sonambulismo e terror noturno. De modo que estes por vezes 

ocasionam a interrupção do sono tendo como consequência sofrimento físico ou 

psicológico a criança e seus familiares.   

 O despertar confusional é de modo geral um despertar incompleto que 

ocasiona a desorientação acompanhado da agitação e choro. O sonambulismo é 

identificado como caminhar, conversar gritar ou até mesmo trocar de roupa enquanto 

dorme, por vezes o paciente não recorda no dia seguinte do ocorrido. Para estes 

casos é importante manter um lugar seguro para o mesmo, e conduzi-lo de maneira 

tranquila até cama. No entanto o terror noturno são episódios de sentar-se na cama 

de maneira agitada com frequência cardíaca acelerada, pacientes com este transtorno 

costumam gritar ou chorar de maneira inconsolável. 

Ainda no pensamento de Lavery (1998), o sono REM identificado pela primeira 

vez em 1957 pelos especialistas americanos Nathaniel Kleitman e William Dement, 

onde recebeu o nome de sono paradoxal, com movimento rápido dos olhos, é 
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entendido como período em que ocorre o relaxamento dos músculos e aumento do 

fluxo sanguíneo no sangue. Permitindo na criança que o cérebro se desenvolva. 

Em função disso Reitte; Ruddy; Nagel (2004), afirmam que os estágios do sono 

REM são importantes para o desenvolvimento inicial do cérebro, durante esse período 

tende a ser prolongado em crianças, havendo regulação da temperatura corporal 

sendo mais fácil de adormecer.  

Fernandes (2006), denomina que as principais características do sono REM, 

são denominadas conforme figura abaixo:  

 

Figura 4- Características Gerais do Sono REM 

Fonte: (Adaptado de Fernandes, 2006, p. 06). 

 

Podemos compreender através da figura acima, que durante os estágios do 

sono REM ocorre os sonhos com possibilidades de movimentos físicos e emissão de 

sons, além disso durante esse período ocorre a diminuição da força e energia.  

Ainda sobre os estágios do sono, Nunes (2002), denominada as ocorrências 

do sono REM e NREM com função de idade, conforme descritos no quadro abaixo.  
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Quadro  4: Tempo Total em Sono como Função de Idade 

Idade Tempo total 

sono/24horas 

% sono REM/ 

NREM 

Sono 

Diurno 

Sono Noturno 

RN 

prematuro 

22 80/20 Sim Ciclagem do sono 

independente de 

noite/dia 

RN terno 16,5 60/40 Sim Ciclagem do sono 

independente de 

noite/dia 

1 mês 15,5 50/50 Sim Ciclagem do sono 

inicia a relacionar-se 

com noite/dia 

3 meses 15 50/50 Sim Ciclagem do sono 

mais relacionada à 

noite/dia 

6 meses 14,2 40/60 Sim, Vigília 

diurna inicia 

a consolidar 

Dois longos períodos 

com uma interrupção 

12 meses 13,7 30/70 Sim, 2 

sestas 

Consolidação sono 

noturno 

2 anos 13 30/70 Sim, 1-2 

sestas 

Consolidação sono 

noturno 

5 anos 11 25/75 Não Somente 

Fonte: (NUNES, 2002, p. 03).  

 

Contudo, através dos estudos é possível compreender que os estágios do sono 

em crianças na primeira infância são de extrema relevância. Tendo em vista que é 

durante esses períodos que ocorrem os transtornos de parassonias.  

As parassonias são transtornos do sono que afetam crianças, adolescentes e 

adultos, é importante ressaltar sobre a investigação dos primeiros sintomas, na 

infância, enaltecendo também sobre os estágios do sono para um diagnóstico correto, 

visto que em função disso ocorre uma continua evolução no desenvolvimento da 

criança.  
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De acordo com Rodrigues (2017), as parassonias são fenômenos físicos 

indesejáveis que ocorrem durante o sono, e por consequências podem comprometer 

o desenvolvimento da criança, provocando diabetes, obesidade e doenças 

cardiovasculares, além de provocar irritabilidade e desencadear dificuldades de 

aprendizagem e outros problemas psicológicos relacionados a fobias, ansiedade, 

depressão entre outros.  

Ainda sobre o transtorno de parassonias o manual diagnóstico e estatístico de 

transtornos mentais DSM-5 (2014), caracteriza que tal transtorno, são eventos 

comportais experimentais ou fisiológicos anormais que causam constrangimento ou 

sofrimento psicológico, associados aos episódios.  

Contudo, através dos estudos foi possível compreender que as parassonias 

são fenômenos indesejáveis que ocorrem durante o sono, podendo levar ao 

desconforto do paciente. Além disso pode acometer outras características como 

sudorese, angustia, ansiedade e estresse.  

Deste modo, entende-se que o transtorno de parassonias, é por vezes 

esquecido. No entanto acomete a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares. 

Tendo em vista que a presença dos mesmos é de extrema relevância durante os 

estágios do sono, a fim de que qualquer anormalidade seja avaliada com clareza. 

Entretanto para que seu diagnóstico seja concluído, é necessário que o paciente 

satisfaça os critérios descritos no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-5). Contudo, a forma de tratamento é ampla, podendo contar com as 

áreas da medicina e da psicologia. Na medicina o indivíduo utilizará a farmacoterapia 

e exames. E a psicologia trabalhará com as terapias e suas abordagens. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao falar em qualidade de sono é falar em qualidade de vida. Sendo o mesmo 

um fenômeno de sobrevivência, que está intrinsecamente relacionado à vida humana. 

Ao ser estudado sobre o sono, o qual envolve seus estágios, no seu sentido mais 

amplo, e, ao se deparar com os transtornos, poder-se estar frente às divergências da 

vida (SOUZA, 1999 apud RIOS; PEIXOTO; SENRA, 2008). 

No entanto o presente trabalho de conclusão de curso teve como tema, 

transtornos de parassonias na primeira infância. Proporcionando assim uma melhor 

compreensão do assunto, além de pesquisar sobre duração insuficiente de sono, 

ansiedade de separação e relações ambientais. Seguida da pergunta problema sobre 

quais os principais transtornos de parassonias.  

Teve como principais objetivos, conceitualizar e contextualizar as 

consequências da privação do sono, discorrendo sobre os estágios do mesmo e as 

principais parassonias, identificando assim os principais fatores diagnósticos, e suas 

possibilidades no que diz respeito à nosologia do transtorno.  

A indagação sobre o tema sucedeu-se pelo interesse em elucidar e salientar as 

pessoas, o quão este transtorno está presente no desenvolvimento da criança, além 

de elucidar sobre os prejuízos na vida do paciente em aspectos, psicossocial, 

educacional e familiar.  

Nesse sentido para a elaboração deste trabalho, utilizou-se o método 

bibliográfico, sendo de natureza qualitativa. Onde, foram utilizados materiais 

bibliográficos e científicos como artigos, manuais, livros, e sites científicos para coleta 

das informações referentes ao tema de pesquisa. Posteriormente, selecionou se 

alguns autores os quais melhor defenderam o presente tema.  

É possível afirmar que os objetivos foram devidamente alcançados, permitindo 

grande conhecimento acadêmico/científico nesta área puramente. Afirmando ainda 

que, a questão problema foi devidamente respondida, tendo em vista que, os autores 

utilizados retrataram de forma clara quais os principais critérios para o diagnóstico do 

transtorno de parassonias, e as causas relevantes, além das formas de tratamento 

utilizadas para estes.  

O transtorno de parassonias é a relação de fenômenos indesejável durante o 

processo de sono. O qual caracteriza as diversas queixas e ações atípicas durante 

esse período, tendo em vista que, o paciente busca pelo atendimento, onde este 
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profissional da área, irá buscar através de anamnese, exames entre outras 

intervenções, o diagnóstico correto.  

Além disso a Academia internacional do sono e manual diagnóstico e estatístico 

de transtornos mentais DSM-5 retratam os critérios diagnósticos que devem ser 

identificados durante a avaliação psicológica, a qual envolve o exame mental e físico 

do paciente. Ainda assim foi possível compreender que os transtornos de parassonias 

ocorrem em dois estágios do sono, sendo eles o sono REM com movimento rápido 

dos olhos e sono NREM entendido como movimento não rápido dos olhos, sendo 

importante o conhecimento de ambos para diagnóstico do transtorno envolvido. 

Acerca da pesquisa, foi possível identificar que a causa principal do transtorno 

de parassonias está relacionada a uma mudança na progressão do sono, além de que 

os fatores de histórico familiar positivo e relações ambientais, contribuem para difusão 

dos mesmos. Portanto as intervenções no tratamento com crianças com tal transtorno 

são realizadas através da psicoterapia, farmacoterapia e exames específicos.   

Entende-se que é relevante trabalhar este tema e compreender mais sobre o 

transtorno em análise, sendo pertinente realizar novas pesquisas acerca do presente 

trabalho, visto que são poucos os estudos direcionados a este transtorno, em 

especifico para primeira infância. Bem como ampliar os planejamentos terapêuticos.  
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