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Resumo:  

O sono é uma das necessidades 

primordiais do ser humano, após o organismo 

passar por um período de atividades físicas e 

psíquicas, ele tem papel fundamental para relaxar 

e reestabelecer o organismo para um novo ciclo 

de atividades. O presente projeto tem por 

objetivo conscientizar alunos do ensino 

fundamental e seus pais sobre a importância de 

hábitos saudáveis para qualidade do sono, e a 

importância do sono no aprendizado. Para tanto 

será realizado por meio de questionário de 

pesquisa, levantamento de dados junto aos 



alunos e seus pais sobre os hábitos de higiene do 

sono, e sintomas de prováveis distúrbios 

relacionados ao sono. Posteriormente os dados 

do questionário serão comparados com o 

rendimento escolar e o comportamento em sala 

de aula. No momento seguinte por meio de aulas 

expositivas, palestras e folders pretende-se 

conscientizar alunos e seus pais sobre o tema em 

questão. Após será proposto aos alunos à prática 

de exercícios físicos que auxiliem na melhora da 

qualidade do sono. Por fim espera-se que este 

conhecimento e esta prática possam ser 

significativos para os alunos e seus pais, e se 

tornem um hábito diário para a melhoria da 

qualidade de vida. 

 

Palavras Chave:  

Sono, Qualidade de vida, Atividade física, 

Aprendizagem. 
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APRESENTAÇÃO 

  

O estudo em questão tem como tema “A importância de hábitos 

saudáveis para qualidade do sono”. 

O Colégio Estadual do Campo Terra Boa onde será aplicado o projeto 

de intervenção pedagógica esta situado no município de Campina Grande do 

Sul - PR a 50 km de Curitiba, em uma região ao lado da Serra do Mar que 

abriga a represa energética do Capivari Cachoeira e que é cortada pela 

Rodovia Régis Bittencourt BR 116. Rodovia esta que atravessa todo o 

município de Campina Grande do Sul em sua extensão de 80 km. O Colégio 

conta com aproximadamente 900 alunos que na sua grande maioria dependem 

do transporte escolar para chegarem à escola. Os alunos em grande parte são 

filhos de agricultores, autônomos, funcionários públicos e pessoas ligadas aos 

serviços prestados em posto de gasolina ao longo da BR 116, com nível 

cultural e socioeconômico baixo. A escola recebe alunos em um raio de até 50 

km de distância, alunos estes que levam um grande tempo para se deslocar de 

suas casas até à escola e vice-versa. 

 Dormir é algo natural e essencial ao ser humano, assim como o respirar 

e o comer; porém, como um hábito natural, não paramos pra refletir sobre sua 

importância para a vida. Segundo Ribeiro (2000), pessoas que acumulam o 

hábito de não dormirem as horas suficientes e não dormem bem, correm o 

risco de terem doenças como hipertensão, colesterol alto, infarto, síndrome do 

pânico, gripes constantes, entre outros. 

 De acordo com Nahas (2003, pg. 211), “dormir pouco ou irregularmente 

confunde o relógio biológico, deixando-nos com a sensação de cansaço, 

reduzida capacidade de trabalho, mau humor, menor capacidade de 

concentração, e maior risco de acidentes”. 

 Atualmente grande número de crianças e adolescentes devido a 

diversos fatores como moradia, segurança, alimentação, saúde, educação e 



equipamentos tecnológicos, são levados a cultivarem hábitos insalubres para 

uma boa noite de sono. Fato este que está diretamente ligado ao aprendizado 

do aluno. “Na vida diária, o sono interfere no humor, na memória, na atenção, 

nos registros sensoriais, no raciocínio, enfim nos aspectos cognitivos que 

relacionam uma pessoa ao seu ambiente e que determinam a qualidade de seu 

desempenho e sua saúde” (VALLE 2013). 

 Percebe-se assim que a prática de hábitos adequados em relação ao 

sono e o diagnóstico e tratamento de transtornos do sono podem melhorar a 

qualidade de vida e o rendimento escolar dos alunos, o que demonstra a 

relevância deste assunto neste programa. 

 De acordo com observações feitas sobre o comportamento dos alunos 

ao longo dos anos como professor da disciplina de educação física, e após 

ouvir dos mesmos sobre seus hábitos cotidianos. Instaurou-se uma dúvida de 

que grande número de alunos não possuem atitudes saudáveis em relação as 

suas noites de sono. Fato este que pode ser um fator a influenciar diversos 

comportamentos não oportunos que ocorrem na escola, como sonolência 

excessiva, mau humor, falta de concentração e dificuldade de aprendizagem.  

 Assim sendo temos como objetivo principal deste trabalho capacitar os 

alunos do ensino fundamental para adquirirem hábitos saudáveis por meio da 

atividade física para melhorar a qualidade do sono. 

 Percebe-se que o assunto em questão “sono” é pouco estudado e 

discutido, tanto no âmbito educacional como nos segmento relacionados à 

saúde e a qualidade de vida. Desta forma este material temático poderá auxiliar 

professores e equipe pedagógica sobre o tema, e pode ser relevante para se 

abrir uma discussão sobre a importância da prática da higiene do sono para a 

sociedade de forma geral e em especial para crianças e adolescentes. 

 

 

 



QUALIDADE DE VIDA 

    

        Diversos fatores compõem o conjunto de elementos ligados ao conceito 

de qualidade de vida. Esses elementos estão ligados à questão social, 

educacional e 

cultural do 

indivíduo. 

Segundo 

Nahas (2003), 

conceituar 

qualidade de 

vida é algo 

complexo, 

pois por 

envolver 

múltiplos 

fatores, a 

percepção de bem-estar vária de indivíduo para indivíduo, porém de forma 

geral pode-se dizer que qualidade de vida estaria ligada a fatores essenciais as 

necessidades humanas. 

 Segundo Buss (2000), “Existem evidências científicas abundantes que 

mostram a contribuição da saúde para a qualidade de vida de indivíduos ou 

populações. Da mesma forma, é sabido que muitos componentes da vida 

social que contribuem para uma vida com qualidade são também fundamentais 

para que o indivíduo e populações alcancem um perfil elevado de saúde”. 

 De acordo com Carvalho (2006), em 1974 do Ministro da Saúde do 

Canadá, M. Lalonde produziu um relatório onde foram especificados quatro 

campos que poderiam contribuir para a promoção da saúde: 

 - Biologia humana – patrimônio genético e envelhecimento. 

- Sistema de Saúde – meios disponíveis e acessibilidade aos mesmos. 

- Meio ambiente – qualidade do ambiente físico e do meio social. 

Fonte: Autor 2013 



- Estilos de vida – comportamentos saudáveis. 

É este último tópico em que se concentra nosso trabalho e onde 

acreditamos que a disciplina de educação física pode atuar na promoção da 

melhoria da qualidade de vida do cidadão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quer saber mais? 

 

 

 

 

 

Nos últimos anos, alavancado pelo desenvolvimento econômico do 

país, a população brasileira teve acesso a diversos benefícios como a 

melhoria da infraestrutura nas cidades e aumento do poder aquisitivo. 

Juntamente com o desenvolvimento de pesquisas e a aplicação de 

recursos na área da saúde aumentaram a expectativa de vida do 

brasileiro. Porém ainda muitos sofrem com a falta de uma distribuição de 

renda justa, fruto da má gestão de recursos públicos, isso faz com parte 

da população acabe sendo privada dos benefícios que o progresso e o 

desenvolvimento econômico do país podem proporcionar ao cidadão. 

 

Acesse os vídeos: 

“Como o sono interfere na qualidade de vida?” 

http://www.youtube.com/watch?v=j1YNzdn7Bxc   

“O sono e qualidade de vida no trabalho” 

http://www.youtube.com/watch?v=_U_cBXvSeTQ  

 

. 

http://www.youtube.com/watch?v=j1YNzdn7Bxc
http://www.youtube.com/watch?v=_U_cBXvSeTQ


SONO 

 

Dentre 

os vários fatores 

que determinam 

a qualidade de 

vida de um 

indivíduo o sono 

está 

intrinsicamente 

ligado a este 

conceito. 

 O sono é uma das necessidades primordiais do ser humano, após o 

organismo passar por um período de atividades físicas e psíquicas ele tem 

papel fundamental para relaxar e reestabelecer o organismo para um novo 

ciclo de atividades. 

 Segundo Buela apud Martins (2001) definiu o sono como: “um estado 

funcional, reversível e cíclico, com algumas manifestações comportamentais 

características, como uma imobilidade relativa e o aumento do limiar de 

resposta aos estímulos externos.” 

O sono é uma atividade cíclica, que é gerado por regiões específicas do 

cérebro.  

O sono leva a uma diminuição da atividade cerebral em diferentes 

momentos, desta forma ele é organizado em 5 estágios, sendo 1 estágio de 

sono REM e 4 estágios de sono NREM, Davidoff (1983) apud Lopes (2013) . 

Cada estágio possui uma especificidade na produção de ondas cerebrais, que 

podem ser verificados por meio de um eletroencefalograma (EEG), que registra 

os impulsos elétricos gerados pelo cérebro. 

- Sono NREM (Não REM) – sono com movimento ocular não rápido ocupa 

cerca de 80% do tempo de sono, é também chamada de sono de ondas lentas. 

Fonte: Autor 2013 



É onde ocorre o início do sono, de acordo com Niemam 1999, o sono NREM 

divide-se em quatro estágios: 

Estágio 1 – sono leve, onde ocorre a diminuição da atividade cerebral e dos 

sinais vitais (respiração, pressão arterial e batimento cardíaco). Esta é uma 

fase de transição entre o estágio de alerta (quando estamos acordados) e o 

início do sono. 

Estágio 2 – sono um pouco mais profundo e sinais vitais mais lentos. 

Estágios 3 e 4 – sono profundo, sinais vitais ficam ainda mais reduzidos, a 

pressão arterial e a frequência cardíaca atingem seus menores níveis, a 

atividade cerebral entra em um estágio ainda mais lento. 

 

- Sono REM – sono com movimento ocular rápido dos olhos, conhecido como 

sono paradoxal, ele ocupa em média cerca de 20% do tempo total do sono 

(TTS) de um indivíduo adulto.  Esta fase ocorre após o 4 estágio de sono 

NREM. Esta é a fase do sono profundo onde ocorrem os sonhos. De acordo 

com Niemam 1999, nesta fase do sono a respiração fica com pausas 

irregulares, o ritmo cardíaco fica alterado, acelerando ou diminuindo 

inexplicavelmente, ocorre uma grande atividade cerebral com aumento do 

metabolismo do cérebro acima do nível vivenciado quando estamos acordados. 

 Um ciclo completo de sono REM e sono NREM dura cerca de 90 a 100 

minutos. Durante uma noite de sono ocorrem de 4 a 6 ciclos de sono. O 

primeiro ciclo de sono REM dura cerca de 5 a 10 minutos, à medida que o sono 

progride o tempo de sono REM aumenta, no último ciclo o tempo de sono REM 

chega próximo de 1 hora. 

 

VOCÊ SABIA  

 

 

Cada fase do sono tem uma função específica, pois há evidências de sua 

importância para os processos de recuperação e repouso do organismo, 

Bezerra (2005) apud Lopes (2013). 

     Nas crianças o sono REM pode ocupar cerca 

da metade do tempo de sono ao passo que nos 

adultos ele ocupa cerca de um quinto do tempo 

de sono. 



Uma pessoa que não dorme as horas necessárias para recuperação do 

organismo terá um desiquilíbrio podendo ter sérios problemas de saúde. 

Para Louzada (2004), o cérebro se ordena no tempo para que as coisas 

façam sentido, por meio de balizas temporais. Desta forma ele se organiza 

através de atividades realizadas no período da manhã ou no período da tarde, 

antes ou após alguma refeição. A incidência de luz ou a privação dela está 

ligada diretamente a produção de determinados hormônios no organismo. Ao 

amanhecer o organismo é preparado para atividade diária após receber uma 

porção maior do hormônio cortisol, devido ao aumento na produção pela 

glândula adrenal. Ao anoitecer, com a ausência de luz a glândula pineal 

aumenta a produção do hormônio melatonina, preparando o organismo para o 

sono. A produção de melatonina pela glândula pineal atinge um pico de 

produção no início da madrugada e depois vai ocorrendo uma diminuição na 

produção até o amanhecer, assim o ciclo de sono e vigília é regulado  pela 

maior ou menor presença da melatonina. Consequentemente o funcionamento 

dos órgãos do corpo em maior ou menor intensidade são regulados pela 

presença em maior ou menor quantidade da melatonina no organismo. Este 

ciclo dura cerca de 24 a 25 horas e é chamado de ciclo circadiano (dura 

aproximadamente um dia). 

O hormônio melatonina produzido durante o sono está relacionado a 

diversas funções do organismo como: 

- Combate dos radicais livres evitando o envelhecimento das células;  

- Aumenta as defesas do organismo evitando e combatendo infecções e 

tumores; 

- Regula a produção de insulina combatendo a diabetes melitus; 

- Interfere na contração e relaxamento dos vasos sanguíneos regulando a 

pressão sanguínea; 

A temperatura corporal também tem ligações com o sono, segundo 

Henriques 2008, as pessoas tendem a dormir quando a temperatura corporal 

abaixa (no meio da noite), e ficam em estado de alerta quando a temperatura 

corporal aumenta (ao fim da tarde). 

 



Quer saber mais? 

 

 

 

 

 

 

 

DISTÚRBIOS DO SONO 

 

 

Existem vários distúrbios de ordem fisiológica, neurológica e psicológica 

que podem afetar a qualidade de sono do indivíduo. Fatores como dificuldade 

para dormir ou permanecer dormindo, o número de horas de sono a mais ou a 

menos e a sonolência durante o dia estão associados aos distúrbios do sono. 

Segundo  Reimão (1982) apud Valle (2009)  “Os distúrbios de sono são 

comuns em crianças e variam conforme a idade, podendo se manifestar como 

despertadores noturnos, ... assim como causar a fragmentação do sono”. 

Devido à falta de conhecimento grande parte da população desconhece que 

os distúrbios do sono devem ser tratados como doença.  

Segundo Oliveira 2010, Três em cada dez crianças até 12 anos apresentam 

distúrbios do sono. Em casos severos os distúrbios do sono comprometem o 

desenvolvimento da criança, pois além de afetar a assimilação do 

conhecimento que ocorre durante o sono sofrem o prejuízo na produção do 

hormônio de crescimento que também é produzido durante o sono. 

Acesse os vídeos: 

. “Biologia do sono” 

http://www.youtube.com/watch?v=9epEIdVlorQ 

“De quanto sono precisamos” 

http://www.youtube.com/watch?v=DfCrmyOsoUA  

“A importância do sono” 

http://www.youtube.com/watch?v=j79B0PJ8OX8 a 

importância do sono  

 

http://www.youtube.com/watch?v=9epEIdVlorQ
http://www.youtube.com/watch?v=DfCrmyOsoUA
http://www.youtube.com/watch?v=j79B0PJ8OX8


De acordo com a 

neuropediatra Márcia 

Pradella Hallinam 

citada por Oliveira 

2010, “Há casos em 

que a criança não 

cresce, não ganha 

peso e ninguém 

pergunta como ela 

dorme”.  

 

 

A seguir alguns distúrbios do sono e suas principais características: 

 

 

APNEIA DO SONO 

 

 Caracteriza-se por pequenas interrupções na respiração durante o sono. 

Tem como principal característica o ronco devido à obstrução das vias aéreas 

que dificulta a passagem do ar. Nas crianças que sofrem de apneia do sono 

apresentam como principais características: respirar pela boca, olheiras, 

alterações do humor, cansaço. Com o passar dos anos a apneia, pode causar 

problemas cardíacos e no metabolismo devido às alterações no nível de 

oxigênio. 

 

 

PERNAS INQUIETAS 

 

 Neste transtorno a criança apresenta sensação de dor e formigamento 

nas pernas, fato este que faz com que a criança movimente as pernas sem 

parar devido ao incômodo causado. Estes sintomas podem ocorrer durante o 

Fonte: Autor 2013 



dia e durante a noite, porém quando ocorrem durante a noite a criança demora 

a pegar no sono, e enquanto dorme movimenta as pernas com frequência, 

atrapalhando a qualidade do sono. 

De acordo com Crem (2013), “Este distúrbio é causado por uma alteração 

química no cérebro. Existe ligação genética e ele é tratado com remédios e 

exercícios físicos, que ajudam a melhorar a angústia nas pernas.” 

 

 

SONANBULISMO 

 

O sonambulismo ocorre com frequência em crianças na fase escolar. A 

criança sonâmbula senta-se na cama, sai andando, fala e mexe em objetos 

não reagindo quando são chamadas. Outra característica é o fato de não se 

lembrar do que aconteceu no dia seguinte. Deve-se ter o cuidado para que a 

pessoa não sofra acidentes e acabe se machucando durante os episódios de 

sonambulismo. Evite acordar a pessoa durante o acontecimento, pois ela pode 

se assustar, o correto é conduzi-la novamente para a cama. O sonambulismo 

tende a desaparecer com o passar dos anos, porém podem ocorrer na fase 

adulta. 

 

 

BRUXISMO 

 

As pessoas que sofrem deste distúrbio rangem os dentes ou apertam os 

maxilares, fazendo uma pressão excessiva enquanto dormem. Como 

consequência podem surgir dores na cabeça, na mandíbula e no pescoço além 

do desgaste dos dentes. Segundo Oliveira (2010), “Em crianças, costuma 

acontecer em uma fase da vida e desaparecem logo, situações em que é 

considerado normal e não requer preocupação. O problema pode ser 

desencadeado, por exemplo, durante uma troca de dentes. Se for persistente, 

porém, o distúrbio pode prejudicar o ciclo do sono e a saúde bucal”. 

 

 



ENURESE NOTURNA 

 
 Caracteriza-se pelo fato da pessoa urinar enquanto dorme, este distúrbio 

afeta mais as crianças. Ela pode ser causada por problemas emocionais ou 

pela falta de um hormônio antidiurético, responsável por controlar a urina. O 

problema pode ser tratado com o uso de medicamentos, terapia (tratamento 

comportamental) e mudanças no estilo de vida. 

 

 

TERROR NOTURNO 

 

 O terror noturno é frequente em crianças e adolescentes. A criança com 

esse distúrbio fica agitada durante a noite, senta na cama, abre os olhos, fica 

apavorada e começa a gritar. Assim como no sonambulismo a pessoa no dia 

seguinte não se lembra de nada. O distúrbio tende a desaparecer quando a 

criança cresce, porém em casos mais severos um médico deve ser consultado. 

 

 
 

INSÔNIA 

 Caracteriza-se pela dificuldade de conseguir dormir ou manter o sono 

durante a noite. Consequentemente a pessoa no dia seguinte apresenta-se 

cansada, irritada, sonolenta e com dores pelo corpo, além desses sintomas a 

pessoa pode apresentar alterações na memória, depressão e a longo prazo 

alterações cardíacas. A  

 As principais causas da insônia estão ligadas a fatores emocionais como 

ansiedade, depressão, preocupações. Maus hábitos alimentares como a 

ingestão de alimentos próximo ao horário de dormir, ou o consumo de bebidas 

alcoólicas ou ricas em cafeína (chá mate, café, refrigerante). Falta de horário 

para dormir e acordar. A prática de exercícios físicos intensos à noite e 

problemas respiratórios também podem causar insônia. 



 A melhor maneira de se evitar a insônia é manter hábitos saudáveis de 

vida, como uma alimentação equilibrada e adequada, a prática de atividade 

física regular e orientada e se possível evitar o stress. 

 O tratamento é realizado por meio de medicamentos e terapias 

comportamentais. 

Existem pessoas em especial crianças que sofrem com estes problemas, 

tendo sua qualidade de vida afetada e consequentemente influenciando o seu 

rendimento e comportamento na escola. Por este motivo é importante que as 

crianças e principalmente seus pais conheçam e possam detectar possíveis 

distúrbios do sono. O importante é que qual seja o problema ele tem tratamento 
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Quer saber mais? 

 
 
 

 

 Acesse reportagem:  

“Entenda 16 diferentes distúrbios do sono” 

http://www.terra.com.br/saude/infograficos/disturbios-do-sono. 

Acesse o vídeo: 

“Paralisia do sono” 

 http://www.youtube.com/watch?v=t7uORTzSOhc 

 

 

Segundo Bittencourt (2005) “Quarenta 
milhões de americanos sofrem de distúrbios do 
sono crônicos, sendo que 95% desses não são 
totalmente diagnosticados e tratados. Os custos 
diretamente envolvidos com sonolência excessiva e 
distúrbios do sono, em 1990, nos EUA, foram de 
15,9 bilhões de dólares” 

 

 

 

 

                                     NAHAS (2003, pg. 91)  

 

http://www.terra.com.br/saude/infograficos/disturbios-do-sono
http://www.youtube.com/watch?v=t7uORTzSOhc


REGRAS PARA UMA BOA HIGIENE DO SONO 
 

Deve-se levar em consideração além do tempo de sono a qualidade do 

mesmo, para tanto algumas práticas conhecidas como higiene do sono são 

válidas para melhora-lo:  

 

1 - Procurar manter uma regularidade das horas dormidas, o tempo de sono 

necessário para descansar o indivíduo varia de pessoa para pessoa. Algumas 

pessoas se sentem bem no dia seguinte ao dormirem 6 horas em 

compensação outras necessitam de 9 a 10 horas de sono para uma completa 

recuperação. Cada pessoa tem que descobrir o seu tempo ideal e procurar 

mantê-lo diariamente inclusive nos finais de semana.  

 

2 - Criar uma rotina de sempre dormir e acordar no mesmo horário, 

independente se for fim de semana ou não. No caso de não ter dormido o 

suficiente à noite, evitar os cochilos durante o dia. Isto fará com que o indivíduo 

possa regular o seu ciclo de sono (ciclo circadiano) novamente. 

 

3 - Evitar consumir antes de dormir bebidas alcoólicas ou que contenham 

substâncias estimulantes principalmente às derivadas da cafeína. 

 

4 - Realizar exercícios físicos regularmente, porém evitar a prática de 

exercícios intensos no mínimo 4 horas antes de dormir, pois em atividade 

intensa há liberação de altas taxas de adrenalina que acabam inibindo o sono. 

5 - Ao deitar-se para dormir procurar relaxar o corpo em um ambiente 

silencioso e sem luz de preferência. Dormir em ambiente com luz e barulho 

diminui a qualidade do sono. 

 

6- Jantar moderadamente em horário regular adequado. 

 

7 - Evitar assistir televisão ou realizar trabalhos na cama. 

 

8 - Tomar um banho quente antes de dormir. 



9 - Praticar uma atividade relaxante antes da hora de deitar como ler um 

bom livro, ouvir uma música calma, técnicas de meditação ou realizar 

exercícios de respiração. 

 

10 - No caso de não conseguir dormir  em 30 minutos, o melhor é levantar e 

fazer uma atividade como ouvir música, ler um livro ou mesmo assistir um 

pouco de TV até sentir sono. Procure ficar com a mente limpa.  

Adaptado de Nunes (2011), Nahas (2003). 

 

O primordial é, após uma noite de sono, se sentir descansado e disposto 

para realizar as atividades do dia vindouro. 

 

 

 

VOCÊ SABIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A melhor maneira de dormir é de lado, com 
as pernas semi-flexionadas, e um travesseiro 
suficientemente alto para manter o alinhamento 
da coluna cervical (na altura do ombro). Nesta 
posição, a tensão muscular decorrente da 
necessidade de manter a postura deitada é 
mínima proporcionando a condição ideal para um 
sono tranquilo. A rigidez do colchão deve ser 
média permitindo que o corpo se acomode 
confortavelmente, sem modificar sensivelmente o 
alinhamento corporal.” 

                                     NAHAS (2003, pg. 91)  

 



SONO E APRENDIZAGEM 

 

De acordo com Joffily (2012), diversos processos relacionados à 

memorização e a aprendizagem ocorrem durante o sono. Pesquisas apontam 

que a 

atividade 

cerebral na 

região do 

hipocampo, 

estrutura 

responsável 

pela 

memorização

, aumenta 

consideravel

mente 

durante a 

fase do sono 

de ondas lentas, após um dia que se tenha adquirido novos conhecimentos. A 

fase de sono REM (sono paradoxal) também é envolvida nos processos de 

memorização. Pesquisas apontaram que as mesmas regiões do cérebro 

ativadas durante os processos de aquisição de novos conhecimentos são 

reativadas novamente à noite, durante a fase de sono paradoxal. 

Segundo alguns estudos, a intensa atividade que ocorre no hipocampo 

seria referente a impulsos elétricos que auxiliam a deslocar os conhecimentos 

recém- adquiridos que estão armazenados no hipocampo, que possui uma 

capacidade limitada de armazenamento, para outra região do cérebro chamada 

de córtex pré-frontal, que possui maior capacidade de armazenamento, 

liberando assim espaço no hipocampo para receber novas informações. 

A privação do sono acarreta vários problemas ao indivíduo entre eles, 

menor concentração, e memorização. Há evidências de que o desempenho em 

Fonte: Autor 2013 



atividades complexas são afetadas, em particular tarefas que requerem 

criatividade. Louzada (2004). 

 Segundo Valle (2013), é durante o sono que as proteínas são 

sintetizadas com o objetivo de manter ou expandir as redes neuronais ligadas à 

memória e ao aprendizado. Os diversos distúrbios que podem interferir na 

qualidade do sono, da vigília, do apetite e do humor, ligam-se ao desempenho 

relacionado à capacidade de atenção, influenciando os processos de memória 

e de aprendizagem. 

Pesquisas realizadas por Reimão, Lefèvre & Diamond (1982), com grupo 

de crianças de três a dez anos por meio de aplicação do Questionário de Sono 

Reimão Lefèvre (QRL) para verificação de distúrbios do sono, foi possível 

detectar entre várias conclusões que, crianças que dormem pouco ou tem 

menos qualidade de sono tem muitas vezes baixo rendimento escolar.  

Gonçalves & Reimão (2004). 

 Muitos alunos acabam por terem problemas de aprendizagem e 

rendimento escolar não satisfatório, acarretados pela falta de horas de sono 

suficiente, provenientes de inúmeros problemas que merecem a atenção de 

pais e profissionais da educação. 

 

VOCÊ SABIA  

 

  

 

 

 

 

 

 

  Que mesmo enquanto dormimos o nosso cérebro continua resolvendo 
problemas? A isto se dá o nome de “apreensão súbita”. 

“A apreensão súbita é uma forma de aprendizagem cognitiva 
complexa que ocorre durante o sono. Se nos encontramos empenhados na 
procura de uma solução para um problema complicado, enquanto dormimos 
o nosso cérebro continua a trabalhar na procura dessa solução. Como 
resultado, quando acordamos podemos sentir uma súbita compreensão de 
um fenômeno, uma apreensão súbita, às vezes induzida por um sonho.” 

                                                     http://www.scienceinschool.org/print/2439      

 

http://www.scienceinschool.org/print/2439


SONO E ATIVIDADE FÍSICA 

 

 

 

É sabido que atividade física regular pode trazer inúmeros benefícios ao 

indivíduo, como: perda de peso, aumento da massa muscular, combate a 

depressão, melhora a atenção, a memória e o raciocínio, melhora a eficiência e 

a qualidade do sono. Boscolo (2005). 

 Alguns estudos relacionados à prática de atividade física e qualidade de 

sono obtiveram conclusões divergentes, devido à dificuldade de se quantificar a 

qualidade do sono, fatores como idade, hábitos diários, sexo, hábitos 

alimentares e culturais contribuem para esta diversidade de conclusões. Porém 

observou-se que na maioria dos casos praticantes de atividade física regular 

tendem a ter um sono de melhor qualidade. 

Estudos realizados por Mello & Tufik (2000), na cidade de São Paulo 

sobre a prática de atividade física apontaram que, o grupo de indivíduos que 

não praticavam atividade física regularmente, queixavam-se de insônia em 

72,9% dos casos, ao passo que, comparado com o grupo que mantinha o 

hábito de praticar atividades físicas regularmente este índice caiu para 27,1%. 

Fonte: Autor 2013 



 “Atualmente, os exercícios são reconhecidos pela American Sleep 

Disorders Association como uma intervenção não farmacológica para a 

melhora do padrão de sono.”  Lavie (1996) apud Martins (2001) 

 Algumas hipóteses estão associadas aos efeitos do exercício sobre o 

sono. A hipótese termorreguladora diz que o sono é disparado pela redução da 

temperatura corporal. Temperatura esta que é regulada pelo hipotálamo. O 

aumento da temperatura corporal devido ao exercício ativa a região do 

hipotálamo que ativa os processos de dissipação de calor resfriando o corpo e 

consequentemente ativa os mecanismos que induzem ao sono, controlados 

pela mesma região. Já a hipótese da conservação de energia e da restauração 

corporal afirma que o sono está ligado diretamente ao metabolismo do 

indivíduo. Dentre as versões da teoria de conservação de energia, ambas 

relacionam-se ao permitirem um balanço energético positivo entre o estado de 

vigília e o sono. Desta forma o exercício auxiliaria o sono, pois com o aumento 

do gasto energético durante o estado de vigília, se faz necessário maior 

quantidade de sono para se ter um balanço energético positivo, e o indivíduo 

possa ter suas energias reestabelecidas para um novo dia. Martins (2001). 

Sabe-se que exercícios intensos devem ser evitados no mínimo três 

horas antes de dormir, pois a liberação de altas taxas de adrenalina horas 

antes do sono prejudica a sua qualidade. Porém atividades de intensidade leve 

para moderada podem favorecer a qualidade do sono, tendo um efeito de 

relaxamento que pode ser comparado a medicamentos comumente utilizados 

para dormir. Nahas (2003). 

Segundo depoimento de Ruth Schenkman, empresária paulistana do 

segmento da moda, sobre o método Nuno Cobra ela relata: “Sempre falei para 

o Nuno que precisava dormir nove, dez horas, para me sentir realmente bem, 

mas tive fases de insônia, ... Só que meu sono melhorou muito com a corrida 

diária. Antes eu deitava e não conseguia dormir, tinha muita dificuldade, e 

quando entrei nesse ritmo de ter uma atividade física, aí sim, era deitar e 

dormir.” RIBEIRO (2000, pg. 212). 



Uma atividade prática e eficiente para evitar a insônia e melhorar a 

qualidade do sono é a execução ao deitar-se de técnicas de relaxamento, que 

descontraem a musculatura, diminuindo a tensão física e mental do dia a dia. 

Curiosidades sobre o sono 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 As estratégias de ação serão desenvolvidas a partir de um projeto de 

pesquisa com os alunos na escola, e a participação de seus pais, sendo que 

serão realizadas diversas atividades. Segue abaixo uma lista de ações e 

atividades que podem ser desenvolvidas na escola, com os alunos e seus pais.  

1 - Realizar levantamento de dados sobre hábitos de higiene do sono e 

distúrbios do sono junto aos alunos e pais de alunos do ensino fundamental por 

meio de questionário de pesquisa. Há em anexo nesta unidade dois 

questionários que podem ser aplicados para detectar possíveis transtornos do 

sono nos alunos. O primeiro questionário de autor desconhecido pode ser 

aplicado diretamente com os alunos, apesar de ser um questionário para 

adultos ele pode dar algumas pistas dos hábitos de sono dos alunos e de 

possíveis transtornos. O segundo é o Questionário de Sono Reimão e Lefèvre - 

QRL. Este questionário tem validade científica e já foi aplicado em diversas 

 Acesse os vídeos:  

“Porque bocejamos”  http://www.youtube.com/watch?v=fYk1E5Ekc9s  

“Sonhos lúcidos”   http://www.youtube.com/watch?v=SAOI93v_umI  

 

http://www.youtube.com/watch?v=fYk1E5Ekc9s
http://www.youtube.com/watch?v=SAOI93v_umI


pesquisas. Ele é utilizado para detectar transtornos do sono em crianças e é 

aplicado junto aos pais dos menores. 

Em caso de suspeita de possíveis transtornos do sono, a equipe 

pedagógica deve ser informada para que entre em contato com os pais, e 

assim as providências cabíveis sejam tomadas. 

2 - Comparar os dados obtidos no questionário com rendimento escolar e o 

comportamento em sala de aula, dados estes obtidos junto aos professores, 

equipe pedagógica e secretaria da escola. 

3 - Conscientizar alunos e seus pais sobre a importância da prática de hábitos 

saudáveis de higiene do sono para qualidade de vida e para a aprendizagem. 

Esta conscientização pode ser feita por meio de aulas expositivas, palestras e 

folders. Esta ação pode ser realizada em três momentos: 

3.1 - No primeiro momento, durante as aulas expositivas os alunos 

poderão receber informações sobre a importância do sono para a saúde; para 

o aprendizado; como ele se processa, e quais as suas fases, quais os hábitos 

de sono nas diferentes culturas e em outros animais. Quais são as práticas 

cotidianas que devem ser seguidas, e como os exercícios físicos podem 

auxiliar para a melhoria da qualidade do sono. A utilização de imagens e vídeos 

referentes ao assunto melhora o entendimento e tornam as aulas mais atrativas 

aos alunos. 

3.2 – Em um segundo momento, os alunos em grupos podem realizar a 

confecção de cartazes sobre o tema proposto, para que possam expressar os 

conhecimentos adquiridos, e para que os respectivos cartazes sirvam como 

informativo para os demais alunos da escola. 

  3.3 – Outra ação interessante seria em uma reunião de pais ser dada 

uma palestra informando sobre a importância do sono  para a  qualidade de 

vida e  para desempenho escolar. Informar quais são as medidas adequadas 

em relação à higiene do sono e a importância da observação  do sono dos 

menores, para que se possa detectar possíveis transtornos do sono.  



4 - Aplicar junto aos alunos atividades físicas de intensidade moderada e 

contínua que aumentem o gasto energético e desta forma auxiliem na melhoria 

da qualidade do sono. Atividades contínuas com duração acima de 25 minutos 

podem ser eficazes. 

 Abaixo são sugeridas três atividades de fácil aplicação na escola com 

duração aproximada de25 minutos, que podem ser alternados durante a 

semana em: circuito, caminhada e ginástica aeróbica. 

4.1 - Exercícios em circuito - os alunos terão que realizar diversos 

movimentos como: saltar; correr; quicar e arremessar, sem e com a utilização 

de objetos como bola, corda, bastões. A turma pode ser dividida em 7 grupos. 

Cada grupo permanecerá em uma estação do circuito por 3 minutos. 

4.2 - Aula de ginástica aeróbica de baixo impacto, acompanhada de 

música, com movimentos para membros superiores e inferiores, utilizando 

superfície plana e degrau.  

4.3 - Caminhada orientada nas dependências da escola ou fora da 

escola (no bairro, parque, praça, em trilha, etc.) de intensidade moderada. O 

percurso pode contar com superfície variada, tendo áreas planas, subidas e 

descidas. 

Sempre antes da atividade, realizar um aquecimento de 

aproximadamente 5 minutos (exercícios de corda, dança,  estafetas) e mais 5 

minutos de alongamento com exercícios para alongar membros inferiores e 

superiores, costas, tronco, e pescoço. Após a atividade principal aplicar 5 

minutos de atividade de volta a calma com exercícios de alongamento e 

brincadeiras cantadas. 

Os exercícios devem ser propostos de forma a se obter a elevação da 

frequência cardíaca e consequentemente o aumento do gasto energético. As 

atividades devem ser propostas de forma a variar momentos de maior e menor 

intensidade, para que se possa ocorrer à recuperação durante o exercício e 

assim se evitar a fadiga. Deve-se levar em consideração durante a aplicação 



dos exercícios a faixa etária dos alunos, para que sejam respeitados os limites 

físicos e de desenvolvimento das respectivas faixas etárias. 

Após a execução do projeto pode ser aplicado novo questionário 

investigativo junto aos pais, alunos e professores para realizar comparativo se 

houve melhora na qualidade e no tempo de sono dos alunos, bem como 

mudança de comportamento em sala e melhora da atenção e do aprendizado. 

 

ORIENTAÇÕES 

 

 O presente material destina-se a professores e equipe pedagógica 

como material informativo e de suporte a respeito do tema sono e qualidade de 

vida. Porém os textos nele descrito assim como as indicações de vídeos e 

artigos sobre o tema podem ser utilizados junto aos alunos e pais de alunos 

como material didático e informativo no conhecimento da importância do sono 

para a saúde e o aprendizado, assim como para as boas práticas da higiene do 

sono. 

 Apesar deste projeto de intervenção ter sido pensado para alunos do 

ensino fundamental, este assunto é de interesse de toda a comunidade 

escolar, pois se trata de um fator de saúde e qualidade de vida. Assim sendo 

ele pode ser aplicado com alunos do ensino médio e de jovens e adultos. 

  Os textos, artigos e vídeos em que se embasa este estudo é uma 

pequena parte de um vasto material que existe a disposição e que podem ser 

pesquisados e utilizados para complementar e melhorar o estudo e aplicação 

do projeto em sua escola. 

Ao se propor na escola a prática de atividades e conteúdos novos aos 

alunos percebe-se que o grande desafio da educação física seja manter o 

interesse dos alunos para com as atividades propostas. Neste caso o professor 

é o responsável em aguçar nos alunos o interesse pelos temas propostos. Para 

tanto, deve-se respeitar a realidade de vida dos alunos, levando em 



consideração o seu acervo cultural e de conhecimento, promovendo o bem 

estar físico e mental, além de auxiliar no seu desenvolvimento cognitivo.  

Para que os objetivos das atividades sejam alcançados, as atividades 

devem ser propostas por meio da alegria e da satisfação em aprender e fazer, 

para que possam ser significativas e se tornem um hábito diário que poderá 

mudar o comportamento de uma sociedade. 

 

PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 

 

 Professor após a leitura do material reflita sobre o assunto levando em 

consideração a realidade de sua escola e de seus alunos e pense  como o 

assunto pode ser abordado. Os questionamentos abaixo podem auxilia-lo para 

que os objetivos possam ser alcançados. 

 

 É frequente em sala de aula alunos apresentarem comportamento de 

sonolência e falta de concentração? 

 A comunidade escolar (alunos, pais, e profissionais da educação), tem 

conhecimento a respeito do assunto em questão? 

 Você considera importante a investigação  junto aos alunos e pais de 

alunos sobre os hábitos de sono e qualidade do sono dos alunos no 

intuito de detectar possíveis distúrbios do sono nos alunos? 

 É relevante em sua escola que o temas referentes ao sono sejam 

discutidos em sala de aula, como conteúdo de qualidade de vida e 

promoção da saúde, para que os alunos possam adquirir hábitos 

saudáveis para melhorar a qualidade do sono? 

 Segundo as pesquisas apresentadas e o assunto discorrido ao longo do 

texto você considera que a prática de atividade física de forma regular 

pode entre outros benefícios melhorar a qualidade do sono? 

 Por fim você considera que este projeto pode auxiliar na melhoria do 

aprendizado dos alunos, assim como em uma mudança de 

comportamento em sala de aula, relacionados a concentração, humor e 

disposição ? 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Questionário para aplicação com os alunos  

 

RESPONDA AO QUESTIONÁRIO ABAIXO, SOME OS NÚMEROS DE CADA 
ALTERNATIVA ASSINALADA E DESCUBRA SE VOCÊ SOFRE DE 
DISTÚRBIOS DO SONO: 
 
1) Há quanto tempo você vem sofrendo de insônia? 
 
1 - Menos de uma semana 
2 - Um ou dois meses 
3 - Mais de seis meses 
4 - Mais de dois anos 
5 - Minha vida toda 
 
2) Você tem problemas para pegar no sono? 
 
1 - Não 
2 - Ocasionalmente 
3 - Todas as noites e todas às vezes que eu acordo durante a noite 
  
3) Você acorda muito cedo? 
1 - Não 
2 - Sim 
 
4) Você tem problemas para permanecer acordado(a) durante o dia? 
 
1 - Não 
2 - às vezes fica sonolento(a) 
3 - Adormece de repente, sem controle 
  
5) Quantas vezes por semana você tem problemas para pegar no sono ou 
permanecer dormindo? 
 
1 - Menos de uma vez por semana 
2 - Duas ou três vezes por semana 
3 - Quatro ou cinco vezes por semana 
4 - Todas as noites 
 



6) Em uma noite típica de sono, quantas vezes você acorda? 
 
1 - Nenhuma 
2 - Uma 
3 - Duas 
4 - Mais de duas 
 
7) O que te faz acordar durante a noite? 
 
1 - Vontade de ir ao banheiro 
2 - Barulho ou luz do ambiente ou de criança 
3 - Raiva 
4 - Preocupação 
 
8) Quando você acorda à noite, por quanto tempo costuma ficar 
acordado(a)? 
 
1 - Menos de dez minutos 
2 - Meia hora 
3 - Aproximadamente uma hora 
4 - Mais de uma hora 
 
 
9) Quantas horas você costuma dormir em uma noite típica? 
 
1 - Dez ou mais 
2 - Oito a nove horas e meia 
3 - Seis a sete horas e meia 
4 - Quatro a cinco horas e meia 
5 - Menos de quatro horas 
  
10) Aconteceu algum evento estressante em sua vida relacionado ao 
início da sua dificuldade para dormir? 
 
1 - Não 
2 - Sim 
 
11) Como é a sua insônia? 
 
1 - Ocorre de vez em quando 
2 - Sazonal 
3 - Persistente 
 
12) Que impactos a insônia trouxe para a sua vida? Por alguns instantes 
seu humor muda, você tem problemas para ficar acordado(a) durante o 
dia? Sua performance está modificada? 
 
1 - A performance não está modificada 
2 - Problemas para ficar acordado durante o dia 
3 - Mudanças de humor 



 
13) Quanto você acha que seu problema para dormir interfere nas suas 
funções diárias, no seu humor, memória, concentração, habilidade nas 
funções do trabalho? 
 
1 - Nada 
2 - Muito 
3 - Interferi demais 
 
14) Você tem se sentido cansado(a), exausto(a), sonolento(a) durante o 
dia? 
 
1 - Não 
2 - Sim 
 
15) Quando você não dorme direito isso afeta a sua aparência? 
 
1 - Não 
2 - Sim 
  
16) Quanto líquido você ingere durante a noite? 
 
1 - Nada pelo menos duas horas antes de dormir 
2 - Aproximadamente uma xícara uma hora antes de dormir 
3 - Uma xícara antes de dormir 
4 - Mais de uma xícara antes de dormir 
5 - Bebe quando acorda durante a noite 
 
17) Você costuma beber alguma bebida alcoólica para ajudar a dormir? 
 
1 - Não 
2 - De vez em quando 
3 - Sempre 
 
18) Quanto de bebida alcoólica você bebe? 
 
1 - Nada 
2 - Menos de uma vez por semana 
3 - Uma ou duas vezes por semana 
4 - Uma ou duas vezes por dia 
5 - Mais de duas vezes por dia 
  
19) Você toma algum remédio que contém: cafeína, efedrina ou 
anfetamina? 
 
1 - Não 
2 - Sim 
 
20) Você toma remédios para dormir? Tomou no mês passado? 
 



1 - Não 
2 - Sim 
 
21) Alguma vez você tomou remédios para dormir? 
 
1 - Não 
2 - Sim 
  
22) Você costuma ler na cama? 
 
1 - Não 
2 - Sim 
 
23) Quantas vezes por semana você se exercita? 
 
1 - De três a seis vezes por semana 
2 - Uma ou duas vezes por semana 
3 - Menos de uma vez por semana 
4 - Diversas vezes por dia 
  
24) Seu quarto é um lugar adequado para dormir (quieto, cama 
confortável, temperatura boa, seguro, pouca claridade)? 
 
1 - Sim 
2 - Não 
 
25) Você dorme melhor ou pior quando está fora de casa? 
 
1 - Pior ou não sente a diferença 
2 - Melhor 
  
26) Quanto tempo você demora a pegar no sono? 
 
1 - Menos do que dez minutos 
2 - Dez ou vinte minutos 
3 - Mais que meia hora 
4 - Mais que uma hora 
  
27) Você está preocupado(a) com coisas que antes não te preocupavam? 
 
1 - Não 
2 - Sim 
 
28) Você tem bebido mais, ficado mais nervoso(a) ou mais irritado(a)? 
 
1 - Não 
2 - Sim 
 
29) Você tem acordado dos sonhos se sentindo desorientado(a), 
incomodado(a), amedrontado(a)? 



 
1 - Não 
2 - Sim 
  
30) Você costuma ter pesadelos? Se costuma, com que frequência? 
 
1 - Não 
2 - Uma ou duas vezes por ano 
3 - Uma vez por mês 
4 - Uma vez por semana 
5 - Mais do que uma vez por semana 
 
31) Para as mulheres: você está passando ou já passou da menopausa? 
 
1 - Não 
2 - sim 
  
32) Você range os dentes durante a noite? 
 
1 - Não 
2 - Sim 
 
33) Você já pegou no sono em horas ou locais inadequados? 
 
1 - Não 
2 - Sim 
 
34) Você tem se sentido restabelecido(a) depois de uma noite de sono 
normal? 
 
1 - Não 
2 - Sim 
 
35) Você tem sentido algum problema físico (dores musculares, 
dormência, náusea, tensão muscular, queimação no peito etc.)? 
 
1 - Não 
2 - Sim 
  
36) Você tem problemas com tontura ou cegueira noturna? 
 
1 - Não 
2 - Sim 
 
37) Alguém falou que você grita à noite, mesmo parecendo estar 
adormecido(a)? Fazia isso quando era criança? 
 
1 - Não 
2 - Sim 
 



38) Você sente que tem conseguido lidar efetivamente com as mudanças 
importantes que têm ocorrido em sua vida? 
 
1 - Sim 
2 - Não 
 
39) Você sente que pode lidar com tudo que tem para fazer? 
 
1 - Sim 
2 - Não 
 
40) Você se sente incapaz de controlar as coisas importantes que 
acontecem em sua vida, e se irrita com coisas fora do seu controle? 
 
1 - Não 
2 - Sim 
 
41) Você sofreu recentemente alguma perda (morte, separação, etc.), está 
sob estresse ou está com problemas para relacionar-se com as pessoas? 
 
1 - Não 
2 - Sim 
 
42) Antes de dormir, você se envolve com alguma atividade estimulante, 
como discussões, etc.? 
 
1 - Não 
2 - Sim 
 
43) A insônia está arruinando sua habilidade para gozar a vida e fazer 
aquilo que gosta? 
 
1 - Não 
2 - Sim 
 
44) Você está preocupado(a) com o seu sono, ou está com medo de 
perder o controle sobre sua capacidade de pegar no sono? 
 
1 - Nem um pouco 
2 - Um pouco 
3 - Muito 
  
45) Se você passa uma noite sem dormir, isso atrapalha o seu sono pelo 
resto da semana? 
 
1 - Não 
2 - Sim 
 
46) Quando você tem dificuldade para dormir, você continua na cama 
para tentar adormecer? 



 
1 - Não 
2 - Sim 
 
47) Você geralmente trabalha mais do que dez horas por dia ou mais do 
que seis dias por semana? 
 
1 - Não 
2 - Sim 
  
48) Você tira menos de duas semanas de férias por ano? 
 
1 - Não 
2 - Sim 
 
Pontuação: 
De 48 a 62 pontos - É provável que você não tenha um problema sério de 
insônia. Observe algumas de suas respostas e veja se o seu problema não 
está relacionado a, por exemplo, um ambiente de sono inadequado ou a 
atividades muito estimulantes feitas antes de dormir. Porém, se mesmo 
mudando os seus hábitos você ainda tiver problemas para dormir, é 
aconselhável procurar ajuda médica. 
 
Disponível em:  
 http://www.ic.unicamp.br/~wainer/cursos/2s2008/ia/insonia/ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 
 

Trata-se de um questionário padronizado do sono de criança, aplicado em 
entrevista aos pais. 

 
 

QUESTIONÁRIO DE SONO REIMĂO E LEFÈVRE  - QRL 

Data da Avaliação: 
Classe Social: 
Data de Nascimento: 
Procedência: 
Nome: 
Idade:  
Sexo: 

COMPORTAMENTO 

Rói unhas (  ) Sim ( ) Não 

Tiques      ( ) Sim ( ) Não 

Tem companheiros ( ) Sim ( ) Não 

Da mesma idade ( ) Sim ( ) Não 

Mesmo sexo ( ) Sim ( ) Não 

Faz amizade com facilidade ( ) Sim ( ) Não 

Agressivo ( ) Sim ( ) Não 

Carinhoso ( ) Sim ( ) Não 

SONO 

Dorme durante o dia (  ) Sim ( ) Não 

Deita-se durante o dia ás ____h e levanta-se ás___h 

Deita-se durante a noite ás ____h e levanta-se as___h 

Responda ás seguintes questões, com uma das alternativas: 

a) Todos os dias 

b) Uma vez por semana 

c) Uma vez por mês 

d) Menos de uma vez por mês 

e) Não 



Urina quando está dormindo durante a noite? ___ 

Urina quando está dormindo durante o dia? ___ 

Fala quando está dormindo? ___ 

Range os dentes quando está dormindo? ___ 

Senta-se ou anda quando está dormindo? ___ 

Mexe-se demais na cama quando está dormindo? ___ 

Grita sem motivo quando está dormindo? ___ 

Conta que tem sonhos ruins e que tem medo? ___ 

Bate ou balança a cabeça com movimentos sempre iguais, muitas vezes 

seguidas na cama? ___. Isto ocorre antes ou durante o sono? ___ 

Bate ou balança o corpo com movimentos sempre iguais, muita vezes seguidas 

na cama? ___Isto ocorre antes ou durante o sono? ___ 

Demora mais de 15 minutos para ficar completamente desperto de manhã? 

___ 

Chega atrasado à escola porque dorme demais, apesar dos familiares? ___ 

Tem dificuldade em ficar acordado durante as manhãs na escola? ___ 

Tem dificuldade em ficar acordado a tarde na escola? ___ 

Dorme realmente na escola? ___ Porque dorme na escola? ___ 

Se não tivesse que levantar para ir a escola dormiria até mais tarde todos 
os dias?  
( ) Sim ( ) Não 

Tem sonolência que atrapalha: 
Estudar ( )  
Atividades em classe ( )  
Ler ( )  
Conversar com amigos ( ) 
Esportes ( ) 
Assistir TV ( ) 
Andar de bicicleta ( ) 
Não tem ( ) 

O que o desperta todos os dias? 
Despertador ( ) 
Familiares ( ) 
Barulhos ( ) 
Animal de estimação ( ) 
Vontade de ir ao banheiro ( ) 
Espontâneo ( ) 



Quanto tempo demora para adormecer? 
5 minutos ou menos ( ) 
5 a 15 minutos ( ) 
15 a 30 minutos ( ) 
Mais de 30 minutos ( ) 

 
Quantas vezes acorda durante a noite?___  

Quando acorda durante a noite, quanto tempo leva para adormecer 
novamente? 
5 minutos ou menos ( ) 
5 a 15 minutos ( ) 
15 a 30 minutos ( ) 
Mais de 30 minutos ( )  
Não consegue adormecer novamente ( ) 
Nunca acorda durante a noite ( ) 

Ronca?___ 
Dorme com um animal de estimação?___ 
Dorme com uma boneca, brinquedo ou animal empalhado?___ 
Dorme com a luz do quarto acesa?___ 
Prefere luz acesa?___ 
Já foi ao médico por ter problemas durante o sono?___ 

Autores: 
Rubens Reimão - Professor Livre-Docente da Divisão de Clínica neurológica do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP); Coordenador do Grupo de pesquisa Avançada em Medicina do Sono 
do HCFMUSP. 

Antônio Branco Lefèvre - Professor Titular de Neurologia Infantil, FMUSP. 
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Disponível em: 
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