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Palavras-chave: Desenvolvimento motor. Sono. Prematuridade.  

 

Introdução: No início da vida, devido a maturação da função cerebral, o padrão de sono é um 

dos fatores essenciais para o desenvolvimento neurosensorial, a aprendizagem e a 

neuroplasticidade. O sono inadequado pode levar a diversas comorbidades como retardo do 

crescimento, alterações cardiovasculares, imunológicas e metabólicas, e, por fim, afetar a 

qualidade de vida da criança. Entretanto, um padrão adequado está relacionado ao crescimento e 

desenvolvimento saudáveis. Objetivos: Caracterizar o padrão de sono e o desempenho motor de 

lactentes pré-termo e termo. Metodologia: A amostra foi selecionada de forma não probabilística 

dentre os lactentes em acompanhamento no ambulatório de seguimento de recém-nascidos de 

risco em uma maternidade pública de SC, e dentre os lactentes em acompanhamento trimestral na 

Clínica de Fisioterapia – CEFID/UDESC. Os responsáveis legais responderam a Escala de 

Distúrbio de Sono em Crianças (EDSC) e o Breve Questionário de Sono da Infância (BQSI). Os 

lactentes foram submetidos a avaliação do desempenho motor por meio da escala “Alberta Infant 

Motor Scale” (AIMS). Análise estatística: Os dados foram analisados no software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) - versão 20.0 e apresentados em frequência absoluta, 

frequência relativa, medidas de tendência central e/ou dispersão, conforme a distribuição normal 

dos dados. Resultados: Foram avaliados 18 lactentes pré-termo (G1) e 14 lactentes termo (G2), 

cuja média da idade gestacional ao nascer foi de 33,3 ± 2,7 semanas para o G1 e mediana de 

39,50 [2] semanas para o G2, sendo que no momento da avaliação a mediana das idades corrigida 

e cronológica para o G1 foram 10,5 [16] semanas e 18 [23] semanas, respectivamente. A média 

de idade cronológica do G2 foi de 39,5 ± 13 semanas. Segundo a percepção dos pais em resposta 

a EDSC e ao BQSI, 14 lactentes do G1 (77,7%) e 13 lactentes do G2 (92,8%) não tem seu sono 

considerado como problema. O tempo médio de horas dormidas durante a noite foi de 7,2 horas 

para o G1 e 8,6 horas para o G2, sendo a média de despertares de 2,8 vezes para o G1 e 2,2 vezes 

para o G2. O horário mais frequente em que os lactentes de ambos os grupos adormecem foi às 

21 horas, correspondendo a 38,8% dos lactentes do G1 e 28,5% dos lactentes do G2. Em relação 

ao posicionamento ao dormir, os pais de doze lactentes (66,7%) do G1 e de seis lactentes (42,8%) 

do G2 afirmaram que eles dormem em decúbito lateral, sendo a posição mais frequente de ambos 

os grupos. No que se refere ao desempenho motor, cinco lactentes (27,7%) do G1 e dois lactentes 

(14,2%) do G2 apresentaram percentil abaixo ou igual a 5% na AIMS, de acordo com a curva 

canadense. Conclusões: A partir dos dados preliminares foi possível observar que lactentes pré-
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termo e termo dormem o tempo recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Apesar de 

21,8% da amostra total apresentar desenvolvimento motor atípico este fato não está relacionado 

ao tempo de sono. 

 
Tab. 1 Características relativas ao questionário Breve Questionário de Sono da Infância (BQSI) 

  
 
Quadro 1 Características relativas ao questionário Escala de Distúrbio de Sono em Crianças (EDSC) 

 


