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palavras-chave 

 
Sintomatologia de Défice de Atenção e Hiperactividade, padrões de Sono  

resumo 
 

 

A Perturbação de Défice de atenção/Hiperactividade (PHDA) caracteriza-se 
pela desatenção, hiperactividade e impulsividade As relações entre PDHA e os 
hábitos, comportamentos de sono têm recebido crescente atenção por parte 
da comunidade científica. Contudo, poucos estudos até ao momento têm 
considerado os diferentes tipos de sintomas que caracterizam a PHDA. O 
presente estudo tem como objectivo analisar os sintomas de défice de atenção 
e hiperactividade e problemas de comportamento em crianças do 1º e 2º ciclo 
e a sua relação com os hábitos, comportamentos e problemas de sono, tendo 
em consideração os diferentes tipos e combinações de sintomas que de 
PHDA: défice de atenção (DA); hiperactividade-impulsividade (HI); défice de 
atenção com hiperactividade-impulsividade (DA+HI), bem como a eventual co-
existência de problemas de comportamento (PC). A amostra final 
compreendeu 562 crianças (49% Feminino e 51% Masculino), com idades 
entre os 6 e os 13 anos. (Sexo Feminino: média =9,31 e DP=1,84; Sexo 
Masculino: média: 8,99 e DP=1,77).Os instrumentos usados foram um 
questionário de sono de Clemente e Azevedo (cf. Clemente, 1997), respondido 
pelos pais e a EDAH-Escala para Avaliação da Perturbação de Défice de 
Atenção / Hiperactividade, versão portuguesa (Lopes, 2008; Allen-Gomes, 
Lopes & Silva, 2010), respondida pelos professores. A análise dos resultados 
revelou que para a maioria das variáveis de sono, não se registaram variações 
significativas ao longo de grupos com pontuações crescentes nas escalas da 
EDAH, merecendo apenas destaque a associação das pontuações de HI com 
uma menor disposição para ir para a cama à hora de deitar. Seguidamente, 
examinámos os padrões de sono somente em crianças que apresentavam 
elevado risco de sintomatologia de PHDA (pontuações acima do percentil 95 
nas escalas da EDAH de interesse e abaixo do percentil 90 nas restantes).Do 
total de crianças, foram identificadas 15 com elevado risco de DA, 7 com 
elevado risco de HI, 6 com risco elevado de HI + DA, 9 com risco elevado de 
HI + PC e 8 com risco elevado de PC. Comparando cada um destes grupos 
com crianças «sem sintomas de risco», destacam-se, entre outros resultados, 
que o grupo com elevado risco de HI tem significativamente mais dificuldade 
em retomar o sono e o grupo com elevado risco para H+DA dorme 
significativamente menos em noites de escola e acorda significativamente mais 
vezes durante a noite. Em conclusão, em amostras de crianças da população 
escolar, sintomas de PHDA mostram-se pouco relacionados com os seus 
padrões de sono. No entanto, as poucas diferenças encontradas apontam 
sempre para um pior sono em crianças com sintomas de PHDA. Assim, 
provavelmente os pais beneficiariam de informação sobre como ensinar os 
filhos a dormir melhor. Os nossos resultados foram obtidos em contexto 
escolar, pelo que não podem ser generalizados para amostras clínicas.   
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abstract The attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) is  characterized by 
inattention, hyperactivity and impulsivity The relations between ADHD and the 
sleeping habits and behaviours have been receiving growing attention from  
part of the scientific community. Nevertheless, up to now, few studies have 
given importance to the different types of symptoms that characterize ADHD. 
The present study aims at analysing the symptoms of (ADHD), and behaviour 
problems in children from 1

 st 
 to 6

th 
school years and its relation with sleeping 

habits, behaviours and problems, considering the different types and 
combinations of ADHD symptoms: attention deficit (AD); hiperactivity-
impulsivity (HI); attention deficit with hiperactivity-impulsivity (AD+ HI), as well 
as the eventual coexistence of behaviour problems  (BP). The final sample 
included  562 children (49% Female e 51% Male), aged between 6 and 13 
years old (Female: average =9,31 e DP=1,84; Male: average = 8,99 e 
DP=1,77). The instruments, were a questionnaire about children sleep-wake 
patterns (cf. Clemente, 1997), answered by the parents and the EDAH 
Attention-Deficit Hyperactivity Disorder Evaluation Scale , Portuguese version 
(Lopes, 2008; Allen-Gomes, Lopes and Silva, 2010), answered by the 
teachers. Results revealed that for most of the sleeping variables, no significant 
variations were registered among groups with growing  scores in the ADHD 
scales, except that lower HI scores were significantly associated with higher 
willingness to go bed  at night.  Next, we examined sleep, patterns only in 
children presenting highest risk of ADHD symptoms (punctuations above the 
percentile 95 in specific ADHD scales and below the percentile 90 in the 
remaining scales). In our sample, 15 children were identified with elevated risk 
of AD, 7 with elevated risk of HI, 6 with elevated risk of AD+ HI, 9 with elevated 
risk of HI+ BP and 8 with elevated risk of BP. Comparing each one of these 
groups with children « without risk symptoms», a few significant results 
emerged: the group with elevated risk of HI has significantly more difficulty 
resumption sleep the middle of the night  and the group with elevated risk of AD 
+HI sleeps significantly less in school nights and wakes up significantly more 
often during the night.  In conclusion, in school children community samples, 
ADHD symptoms showed few significant associations with sleep patterns. 
Although in small number the differences found indicated more, sleep 
complaints in children with ADHD symptoms. Thus, parents would probably 
benefit from a sleep education to learn how to improve their children night 
sleep. Our results were obtained in a school sample, thus, they cannot be 
generalized for clinical samples.  
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Introdução   

A perturbação de Hiperactividade e Défice de Atenção (PHDA), enquanto “distúrbio de 

desenvolvimento” tem estado sujeito a diversas mutações (Lopes, 1996).  

A PHDA pode ser definida como uma síndrome neuro-comportamental caracterizada 

por um padrão persistente de atenção e/ou hiperactividade – impulsividade (APA, 2002; 

Rotta 2006 cf. Sena & Sousa, 2008). 

Barkley (2002, cf. Lourenço, (2009) define PHDA como uma perturbação 

desenvolvimento de autocontrole, da capacidade de persistência da atenção em tarefas de 

baixa motivação, do controle dos impulsos e inibição do comportamento e do nível de 

actividade. Para este autor (2006, cf. Lourenço, (2009) a PHDA é uma perturbação de 

desenvolvimento caracterizada por graus desenvolvimentais inapropriados de desatenção, 

sobreactividade e impulsividade. Estes surgem normalmente no inicio da infância; são de 

natureza crónica, e não são devidos a lesão neurológica, défices sensoriais, problemas de 

linguagem ou motores, atraso mental ou perturbação emocional grave.  

Para estes autores, a desatenção pode ser identificada, pelos seguintes sintomas: 

cometer erros por descuido em actividades escolares e de trabalho; dificuldades em manter 

a atenção; mostrar relutância em envolver-se em tarefas que exigem esforço mental 

continuado; ser facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa; e apresentar esquecer 

actividades diárias. 

A hiperactividade caracteriza-se pela presença frequente das seguintes características: 

agitar as mãos ou os pés ou mexer-se na cadeira, abandonar a cadeira na sala de aula ou 

outras situações nas quais se espera que a criança permaneça sentada; correr em demasia, 

em situações nas quais é inapropriado; dificuldade em brincar ou envolver-se 

silenciosamente em actividades de lazer (Rohde, Barbosa, Tramontina, & Polanczyk, 

2000). Segundo Barkley (1981 cf. Lopes, 1996) o excesso de actividade motora surge 

sobretudo no contexto de sala de aula, dado que a exigência ao nível da concentração e 

inibição da actividade se torna maior. Da mesma forma, as crianças com hiperactividade 

podem responder também com maior agressividade (física e verbal) e por isso são 

consideradas mais imaturas em termos sociais e emocionais (Barkley, 1981 cf. 

Lopes,1996). 
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As crianças com hiperactividade apresentam, normalmente, níveis excessivos de 

actividade motora ou oral, que se manifestam pela inquietude, nervosismo, movimentos 

grosseiros e desnecessários para a tarefa e por vezes, desproporcionados (Barkley, 2006 cf. 

Lopes, 1996).  

A impulsividade é uma das características centrais na PHDA e manifesta-se por 

impaciência, responder antes de ouvir a pergunta, dificuldade em esperar, interromper os 

outros, dificuldade em seguir instruções, fazer comentários inoportunos, partir objectos 

sem querer ou mexer nas coisas dos outros (DSM –IV- TR, 2002).  

Os sintomas de impulsividade são: frequentemente dar respostas precipitadas antes das 

perguntas serem concluídas; com frequência ter dificuldade em esperar pela sua vez; e 

frequentemente interromper ou se meter em assuntos dos outros.    

A impulsividade consiste na dificuldade em regular a conduta, uma vez que as crianças 

passam à acção, sem reflexão prévia o que se traduz por um não cumprimento das regras 

sociais, exigem a satisfação imediata dos seus desejos e têm tendência a envolver-se em 

actividades perigosas (Barkley, 2006, cf. Lopes, 1996). A impulsividade pode ser definida 

como o fracasso na inibição de comportamento (Lopes, 2003). A desinibição 

comportamental constitui uma incapacidade de controlo pessoal em resposta a exigências 

da situação. O fracasso na inibição de comportamentos é designado de impulsividade 

(Lopes, 1996). Para Barlkey, (1990 cf. Lopes, 1996) a impulsividade pode ser igualmente 

encarada como uma baixa de manutenção da inibição de respostas.  

Algumas crianças apresentam uma maior predominância de sintomas por falta de 

atenção e outras de impulsividade - impulsividade. Nestes casos, o diagnóstico deve ser 

realizado de acordo com cada um dos subtipos (DSM-IV-TR, 2002).  

O DSM- IV-TR (2002) prevê a divisão do PHDA em três principais subtipos conforme 

a predominância de sintomas: predominantemente desatento, predominantemente 

hiperactivo – impulsivo e combinado ou misto. Considera ainda um subtipo sem outra 

especificação para indivíduos que não satisfazem os critérios das categorias anteriores, mas 

que ainda assim, apresentam prejuízos clínicos significativos.  

Segundo Ramalho (2010), a PHDA subtipo misto (1), (PHDA – M) onde a agitação 

psicomotora e o deficit de atenção estão presentes e ambos são significativos (Cardo; 

Servera-Barceló, 2005; Sell- Salazar, 2003; Van-Wielink, 2005), os sintomas de 

hiperactividade- impulsividade persistem pelo menos 6 meses, (2) PHDA, subtipo 
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hiperactivo – impulsivo (PHDA – HI), onde são relevantes a hiperactividade e a 

impulsividade; (3) PHDA, subtipo desatento (PHDA – D), no qual predomina a desatenção, 

em que estas crianças são referidas essencialmente como distraídas (Van – Wielink, 2005) 

e onde a hiperactividade não é significativa (Doyle et. al, 2001; Sell- Salazar, 2003). A 

estes subtipos, estão associadas, entre outras, determinadas problemáticas de cariz 

comportamental (desatenção, deficit de autocontrole e inquietação), social (dificuldades de 

relacionamento interpessoal), cognitivo (dificuldades de selecção e manutenção de 

codificação de estímulos), académico (baixo rendimento escolar, problemas de 

comportamento), emocional (baixa auto estima, baixa tolerância à frustração, alterações de 

humor) e físicas (alergias, alterações de sono, baixa coordenação motora (Martinez, 2004)  

As constantes alterações nos critérios de diagnóstico tem levado a diferentes estimativas 

de prevalência e incidência para a PHDA.  

  De acordo com os diversos estudos, há diferenças segundo a idade, sexo e prevalência 

de PHDA e os respectivos subtipos. Segundo o estudo realizado por Ramtekkar, Reiersen, 

Todorov & Todd, (2010 cf. Sena & Souza, (2008) em crianças entre os 7 e os 12 anos 

(Total: 2.704, sexo masculino: 1383; sexo feminino:1321). O diagnóstico de PHDA é mais 

provável no sexo masculino que no feminino. Este autor salienta um estudo realizado por 

Graetz e colaboradores, o qual refere que a prevalência de sexo masculino e feminino não 

difere nos diversos subtipos da PHDA. De acordo com os resultados, pode-se constatar que 

foram identificadas 405 crianças do sexo masculino com desatenção/inatenção e 174 do 

sexo feminino. Do mesmo modo, foram identificados 70 crianças do sexo masculino e 35 

do sexo feminino com hiperactividade – impulsividade. A prevalência dos subtipos 

desatento e combinado de PHDA da DSM - IV foi significativamente superior no sexo 

masculino dentro de cada faixa etária. Os estudos sobre a prevalência da PHDA (Faraone 

et. al, (2003 cf. Sena & Souza, 2008), estimam que 3 a 7% das crianças em idade escolar, 

em todo o mundo apresentem PHDA com taxas que oscilam devido à população amostral  

(amostra clínica, comunitária ou escolar) e do método de avaliação empregado (escalas 

preenchidas pelos pais, professores, exame clínico; (APA, 2002). 

Contudo, inerentes a estas características surgem outras que apesar de nem todas as 

crianças com PHDA as manifestarem, são problemas que coexistem e que, em contexto de 

sala de aula, comprometem o desempenho conduzindo a algumas questões quanto à 

natureza e às características do próprio distúrbio (Lopes, 2003). Assim, a PHDA constitui 
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um problema clínico, sendo um dos distúrbios mais frequentes na infância e na 

adolescência (Fonseca, 1998) com impacto no contexto escolar (DuPaul & Stoner, 1994, cf. 

Lopes, 2009). Os alunos com PHDA manifestam inquietação, mexem-se frequentemente 

na cadeira, mexem excessivamente os braços e as pernas, falam demasiado, correm em 

locais inapropriados, têm dificuldade em estar em silêncio e de esperar pela sua vez (APA, 

1994 DSM - IV-TR, 2002) 

Almeria, et. al. (2005), realizaram um estudo uma amostra de  2.401 crianças de ambos 

os sexos entre 6-12 anos oriundos de 10 centros educacionais diferentes em Barcelona. De 

acordo com os resultados obtidos na Escala para a Avaliação do Défice de Atenção e 

Hiperactividade (EDAH), 12% dos indivíduos da amostra estão em risco de PHDA, o que 

significa que uma em cada oito crianças em idade escolar poderia ter essa perturbação. Os 

indivíduos do sexo masculino obtiveram maior pontuação do que o sexo feminino em 

quase todas as subescalas da EDAH. O subtipo mais frequente de PHDA é o subtipo 

combinado (46,05%) seguido do subtipo - défice de atenção (30,24%) e finalmente, o 

subtipo hiperactividade/impulsividade (23,71%). O PHDA apresenta muitas vezes 

comorbilidade com problemas de comportamento, sobretudo no tipo combinado (40,55%) 

e em menor prevalência na hiperactividade/impulsividade (21, 31%) e menor ainda no 

subtipo défice de atenção (16,15%). Concluíram ainda que há medida que aumenta a idade 

observa-se uma tendência para diminuir as condutas hiperactivas e aumenta o défice de 

atenção. 

 

Padrões de Sono 

O Sono, sem dúvida, é uma necessidade básica mas a sua duração varia, com frequência 

considerável, de pessoa para pessoa (Lavie, 1998). É difícil medir a duração de sono de 

uma determinada pessoa (Webb, 1992 cf. Gomes, 2005) quer a habitual, quer a necessária. 

Ou seja, não há uma medida objectiva especifica que permita dizer qual a necessidade de 

sono de cada pessoa (Gomes, 2005). De acordo com Klackenberg, 1982; Reimão, Lefévre 

e Diament, 1982 (cf. Clemente, 1997), ao analisarmos a duração do sono, não se pode 

ignorar que existem diferenças individuais, ou seja, a necessidade de sono difere 

consideravelmente entre as crianças da mesma idade.  
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Na tabela 1 apresentamos valores médios, mas nunca se pode esquecer que existe uma 

enorme variabilidade de criança para criança.   

Tabela 1- Numero de horas e sono e ritmo vigília sono até aos 12 anos de idade, 

em média 

Idade Horas de Sono 

 

Recém Nascido 20-22 h/dia 

0-6 meses 17-19  h/dia 

6-12 meses 15-16 h/dia 

1- 2 anos 12-14 h/dia 

4-5 anos 10-12 h/dia 

6-9 anos 10 h/dia 

10-12 anos 9-10 h/dia 

Fonte: adaptado de (Bauzano Poley, 2003; Moore & Meltzer, 2008; National Sleep Foundation, 2006) 

 

Perturbações de sono 

  

As perturbações de sono das crianças estão entre as queixas mais comuns ao longo de 

toda a infância (Klein e Gonçalves, 2008). Com frequência, as perturbações de sono são 

resultantes do comportamento parental e não de disfunções da criança e são mais habituais 

do que seria desejável. O estudo de Clemente, Silva, Ferreira, César e Azevedo (1997 cf. 

Klein e Gonçalves, 2008) realizado com 988 crianças do 1º ciclo do Ensino Básico revela 

que à medida que as crianças crescem, diminuem os sintomas relativos às insónias 

nocturnas e a sonolência ao acordar. Verificaram ainda que, as crianças 8 e 9 anos são as 

que apresentam mais problemas e perturbações de sono.  

A segunda edição da Classificação Internacional de Perturbações de Sono (AASM, 

2005) considera os seguintes grandes grupos ou categorias de perturbações de sono: 

Insónias, Perturbações de Sono Relacionadas com a Respiração, Hipersónias, Perturbações 

do Ritmo Circadiano, Sono Vigília, Parassónias, Perturbações de Movimentos relacionados 

com o sono, Sintomas isolados, variantes aparentemente normais e aspectos por resolver, e 

Outras perturbações de sono. 

A insónia define-se como a sensação subjectiva de sono insuficiente ou não reparador. 

É frequente a pessoa queixar-se de dificuldade em iniciar ou em manter o sono, acordar 
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com a sensação de não ter repousado ou acordar cansado. Segundo Nunes, (2002) a insónia 

nas crianças pode estar relacionada com problemas no estabelecimento de horários.  

Nas perturbações de sono relacionadas com a respiração, estão contempladas, entre 

outras, a apneia obstrutiva do sono pediátrica. (AASM,2005). As parassónias consistem em 

fenómenos motores que ocorrem durante o sono (Nunes, 2002) e incluem o sonambulismo, 

os terrores nocturnos, os pesadelos e a enurese nocturna (2005, IC SD – 2). No 

sonambulismo, a criança vagueia com olhar fixo e depois volta a deitar-se, sendo que os 

episódios de sonambulismo estão muitas vezes associados à enurese (Alves, et. al, 2002). 

Os terrores nocturnos caracterizam-se por um despertar súbito, um medo intenso ou de 

pânico, mas habitualmente a criança não recorda o episódio (Clemente, 1997). O pesadelo, 

ou sonho de angústia, é um sonho penoso a que se associa uma sensação de sufoco e de 

opressão que termina, após uma intensidade intensa, por um acordar em sobressalto, em 

que a criança recorda o sonho. (Alves, et. al, 2002). O sonilóquio é um distúrbio que 

consiste na emissão ou tentativa de fala durante o sono (Arkin, 1966 cf. Clemente, 1997). 

O bruxismo nocturno pode ser definido como um comportamento oral motor que consiste 

num movimento estereotipado de ranger ou cerrar os dentes durante o sono (Clemente, 

1997).     

 

Padrões de sono e Hiperactividade/défice de atenção  

 

Para Ballas (2008) é difícil distinguir entre uma criança que tem PHDA  e uma criança 

que tem distúrbio do sono resultante de na privação crónica de sono. Hrolby, Jorgensen e 

Bilenberg, (2008), colocaram a hipótese de que os problemas de sono em crianças resultam 

de uma perturbação de sono primária ou de uma desregulação dos mecanismos que 

coordenam o despertar. Dificuldades de sono sem causa explícita, podem ser confundidas 

com PHDA e com os sintomas tipicamente característicos das perturbações de sono 

primárias.  

Segundo Hrolby, Jorgensen e Blenberg (2008), as perturbações de sono primárias estão 

relacionadas com hiperactividade e desatenção e muitas vezes são confundidas com 

sintomas de PHDA; quando tratada a perturbação do sono, os sintomas de hiperactividade 

e desatenção melhoram e até podem desaparecer. Estes autores referem que se desconhece 

se os problemas de sono estão em maior proporção nas crianças com PHDA e se essas 
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dificuldades de sono estão directamente relacionadas com PHDA ou com a ausência da 

comorbilidade.  

Segundo Barkley et. al, 1990; Gross-Tsur et. al, 2006 (cf. Mayes, 2008) o grupo de 

crianças com o subtipo combinado (PHDA-C) têm sintomas de PHDA mais grave do que 

as crianças com predomínio do subtipo desatentob(PHDA-I). De acordo com os resultados 

obtidos no estudo realizado por LeBourgeois et. al, (2004), não há diferenças de sono nas 

crianças com PHDA-C versus PHDA-I . As crianças com PHDA-C têm menor eficiência 

de sono e o despertam mais durante a noite do que crianças com PHDA-I (Ramos Platon, 

Vela Bueno, Espinar Sierra, & Kales, (1990). 

  Corkum et. al, (1999 cf. Mayes, 2009) consideram que a PHDA-I não está associada a 

um maior movimento durante o sono, ao contrário da PHDA. De acordo com um outro 

estudo realizado, há uma maior sonolência diurna na PHDA-I do  que na PHDA-C 

(Lecendreux et. al, 2000 cf. Mayes, 2009). Em contraste, crianças com PHDA-C revelam 

mais problemas de sono do que crianças com PHDA-I e do que o grupo controlo nas 

seguintes variáveis de sono: dificuldade em adormecer, sono agitado, acordares nocturnos, 

pesadelos, sonambulismo, enurese nocturna, acordar cedo e dormir menos do que o normal. 

Comparados com o grupo controlo, as crianças com PHDA-C têm significativamente mais 

problemas de sonolência, enurese nocturna, menor duração de sono do que as crianças com 

PHDA-I, e as crianças com PHDA-C têm significativamente mais problemas em 

adormecer, o sono agitado, despertares nocturnos, e pesadelos. Neste estudo, os problemas 

de sono foram associados com PHDA-C e não à PHDA-I. Crianças com PHDA-I não 

diferem do grupo de controlo quanto aos problemas de sono, enquanto crianças com 

PHDA-C têm significativamente maiores problemas de sono do que os controles e as 

crianças com PHDA-I. Embora as crianças com PHDA-I evidenciem menos problemas de 

sono do que as crianças com PHDA-C, as crianças com PHDA-I revelam maior sonolência 

diurna do que crianças com PHDA-C e as do grupo controlo, sugerindo uma hipoactivação 

neurofisiológica nas crianças com PHDA-I.  

De acordo com Chiang, et. al, (2010), os subtipos de PHDA têm implicações distintas 

no sono. Realizaram um estudo com o objectivo de investigar a associação de sintomas e 

subtipos da PHDA, e os padrões e problemas do sono em crianças e adolescentes com e 

sem a perturbação. Os resultados revelam que as crianças com o subtipo combinado 

(PHDA-C), têm mais despertares nocturnos do que crianças com o subtipo desatento 
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(PHDA-I) (Ramos Platon, Vela Bueno, Espinar Sierra, & Kales, 1990). Para Corkum et. al, 

(1999, cf. Chiang, 2010) a PHDA-I não está associada a um maior movimento durante o 

sono, ao contrário de PHDA-C. Estudos realizados por (Lecendreux et. al, 2000), 

(LeBourgeois et. al, 2004), revelaram maior sonolência diurna em PHDA-I do PHDA-C. 

Neste estudo foram incluídos 325 pacientes com PHDA com idades entre 10 e 17 anos 

[homens: 81,5%, 174 do subtipo combinado (PHDA-C), 130 subtipo predominantemente 

impulsivo (PHDA-I) e 21 do subtipo predominantemente hiperactivo-impulsivo (PHDA-

HI), e 257 crianças e adolescentes sem PHDA (S/PHDA)]. De acordo com os resultados, 

os grupos PHDA-C PHDA-I apresentam uma maior tendência para ter sono durante o dia. 

Em geral, os três subtipos revelam problemas em dormir. Especificamente, o grupo 

PHDA-C tem mais problemas de ritmo circadiano, sonilóquio, pesadelos (também no 

grupo PHDA-HI) do que PHDA-I e o grupo PHDA-I tem mais problemas de hipersónia. 

As crianças e jovens com problemas nos padrões de sono e com défice de atenção e 

hiperactividade-impulsividade adormecem mais cedo, têm uma maior necessidade em 

dormir, têm insónia, terrores nocturnos, sonilóquio, ressonam e sofrem de bruxismo 

nocturno. Neste estudo, as crianças com PHDA-C têm mais problemas de sono à noite do 

que as crianças com PHDA-I e do grupo controle, mas não diferem do grupo controlo na 

sonolência diurna e evidenciam menor sonolência durante o dia do que as crianças com 

PHDA-I. Esta investigação concluiu que ao estudar a influência do sono no PHDA se deve 

diferenciar o subtipo combinado e o subtipo desatento. Os dois subtipos diferem nos 

sintomas de PHDA  e nas variáveis de sono e estado de alerta.  

De acordo com o estudo realizado por Bos et. al, (2009), com uma amostra de 779 

crianças com idades compreendidas entre os 6 e 11 anos com o objectivo de relacionar o 

sono com sintomas de hiperactividade, concluiu que as crianças do sexo feminino, com 

sintomatologia dormem mais em dias de escola do que ao fim de semana, e adormecem 

mais cedo em dias de escola comparativamente com as crianças que não apresentam 

sintomatologia (duração de sono em dias de escola: Md=10:08 h e M=9:40 h; duração de 

sono ao fim de semana: Md=10:55 e M=10:23 h; hora de deitar em dias de escola. 

Md=21:36 e M=21:55h). Por outro lado, os rapazes com mais problemas de 

comportamento apresentam maior resistência na hora de deitar do que as crianças que não 

apresentam problemas de comportamento (M=4,27 vs M=3.78 p=.016), enquanto as 

raparigas com mais problemas de comportamento adormecem mais cedo em dias de escola 



9 
 

do que as raparigas sem problemas de comportamento (M=21:38 vs M=21:56, p=.012). Os 

dados referem que os rapazes que apresentam mais resistência em dormir são 

significativamente em maior número no grupo de sintomas hiperactivos (39%, n=16) do 

que no grupo sem hiperactividade. O estudo refere ainda que os comportamentos 

disruptivos na escola (avaliados pelos professores) não estão associados a problemas de 

sono como terrores nocturnos, pesadelos, sonambulismo e ressonar. Não obstante a estas 

discrepâncias, os pais das crianças (particularmente dos rapazes) com hiperactividade e 

com problemas de comportamento na escola referem que apresentam mais resistências na 

hora de dormir do que as crianças sem hiperactividade e problemas de comportamento.    

Em resumo, de acordo com o relato dos pais, as crianças do sexo masculino com 

sintomas de hiperactividade e com problemas de comportamento, apresentam resistência 

na hora de dormir. Este estudo refere que há diferenças no sexo masculino quanto à 

duração de sono ao fim de semana. Concluiu ainda que a duração de sono é superior nas 

crianças com sintomas, e que estes têm mais necessidade de sono que as crianças sem 

sintomatologia. Verificaram que há diferenças no sexo masculino quanto à duração de 

sono aos fins-de-semana. Estes resultados revelam que os problemas de comportamento 

não estão associados com problemas de sono. 

Como mencionam Bos et. al, (2009), de acordo com a literatura, é esperado que as 

crianças com mais sintomas de hiperactividade /impulsividade e problemas de 

comportamento não durmam tanto como as crianças que não evidenciam os sintomas, mas 

há resultados contraditórios. A maioria dos estudos de investigação indicam uma maior 

prevalência de queixas de sono nas crianças com PHDA comparativamente com os grupos 

de controlo. Tais queixas de sono, pode consistir num aumento da resistência na hora de 

deitar, dificuldade em adormecer, despertares nocturnos, ansiedade relacionada com o sono. 

Não obstante, este estudo, revela que uma grande parte das crianças portuguesas em idade 

escolar apresenta dificuldades na hora de dormir, nomeadamente as crianças com sintomas 

de hiperactividade e problemas de comportamento.  
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O presente estudo foi realizado com o objectivo de analisar os sintomas de 

desatenção/impulsividade e hiperactividade em crianças da população escolar, examinar a 

relação entre os padrões de sono nas crianças em função do grau com que apresentam 

sintomas de défice de atenção e hiperactividade e, comparar os padrões de sono nas 

crianças com/sem diversos tipos de sintomatologia de défice de atenção e hiperactividade. 

Apesar de nos últimos anos se assistir a uma proliferação de estudos acerca das associações 

entre PHDA e padrões de sono, muito poucos estudos até à data têm considerado os tipos 

específicos de sintomatologia. Este estudo, pretende dar um contributo especial neste 

sentido, recorrendo a um instrumento que permite ter em conta diferentes constelações de 

sintomas de PHDA (predomínio de sintomas de falta de atenção; predomínio de sintomas 

de hiperactividade-impulsividade; presença de ambos os sintomas), bem como a sua 

possível co-existência com outros problemas comportamentais.   

 Método 

 

 Participantes   

 A amostra do presente estudo incluiu em total de 562 crianças, 275 do sexo feminino e 

287 do sexo masculino, com idades entre os 6 e os 13 anos, dos 1º e 6º ano de escolaridade 

de um agrupamento de escolas do interior centro – norte de Portugal (distrito de Viseu). A 

distribuição dos participantes de acordo com a idade, o sexo e o ano de escolaridade 

indica-se na tabela 2.   
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 Tabela 2 – Idade, Sexo e Ano de Escolaridade das crianças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos  

Escala para a Avaliação do Défice de Atenção com Hiperactividade (EDAH) de A. 

Farré e J. Narbona: Versão Portuguesa (Lopes, 2008; Allen Gomes, Lopes & Silva,(2010)  

No estudo foi utilizada a Escala para a avaliação do défice de atenção e hiperactividade 

com o objectivo de medir os sintomas do PHDA e dos problemas de comportamento que 

podem co-existir com a referida perturbação.  

A versão portuguesa foi validada com uma amostra respeitante a mais de 1000 crianças, 

tendo sido encontrados características psicométricas bastante satisfatórias (cf. Lopes, 2008 

e Allen Gomes et. al, 2010).  Esta escala é composta por 20 itens, que se distribuem 

equitativamente por 2 escalas (Hiperactividade /défice de atenção e problemas 

comportamentais) de 10 itens cada. A primeira escala divide-se em duas sub-escalas, de 5 

itens cada: a sub-escala de hiperactividade e a subescala défice de atenção de acordo com a 

seguinte classificação: A- nada; B- Pouco; C- Moderadamente e D- Muito. Através desta 

escala é possível avaliar quadro dimensões: hiperactividade (H), défice de atenção (DA), 

  
M F  

 

 

Idade 

do 

aluno 

6 23 27 50 

7 57 29 86 

8 36 35 71 

9 40 49 89 

10 60 40 100 

11 53 71 124 

12 17 20 37 

13 1 4 5 

Total 287 275 562 

 

 

Ano 

Escolar 

 

 

 

1º ano 34 31 65 

2º ano  51 30 81 

3º ano 34 34 68 

4º ano 51 52 103 

5º ano 59 47 106 

6º ano 58 81 139 
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hiperactividade com défice de atenção (H+DA) e problemas comportamentais (PC). As 

dimensões são avaliadas tendo por base 3 critérios: risco elevado, se os resultados 

correspondem a um percentil igual ou superior a 95; risco moderado, se os resultados 

correspondem a um percentil entre 90 ao 94; risco reduzido, se os resultados 

corresponderem a um percentil inferior a 90. Quanto maior o risco, tanto maior a 

probabilidade da criança poder ter a perturbação. Ou seja, se o resultado de uma criança se 

situar acima do percentil 95, terá maior probabilidade ou risco de ter PDA/H do que se 

apresentar um resultado abaixo do percentil 90.Resultados elevados na escala 

hiperactividade (isto é acima do percentil 90 a 95) levantam a suspeita de risco moderado 

ou elevado de PHDA do tipo predominantemente hiperactivo-impulsivo. Resultados 

elevados na subescala de défice de atenção (i.e. acima do percentil 90 a 95) levantam a 

suspeita de risco moderado ou elevado de PHDA do tipo predominantemente desatento. 

Resultados elevados em ambas as escalas, ou na escala H+DA, levantam a suspeita da 

presença de PHDA de tipo misto.  

No entanto, como referem Farré e Narbona (2003), a EDAH (como qualquer outra 

escala ou questionário) não deverá ser tomada como o único instrumento de avaliação da 

perturbação de défice de atenção/hiperactividade, embora reúna um conjunto de sub-

escalas e escalas que podem ser bastantes úteis no diagnóstico da PHDA.   

É importante referir que a desatenção, a hiperactividade ou a impulsividade como 

sintomas isolados podem resultar de muitos problemas na vida relacional das crianças 

(com os pais e/ou grupo de pares), de sistemas educacionais inadequados, ou mesmo 

estarem associados a outros transtornos comummente encontrados na infância ou 

adolescência. Portanto, para o diagnóstico do PHDA é sempre necessário contextualizar os  

sintomas na história de vida da criança. 

 

Questionário sobre padrões de sono – vigília em crianças  

O instrumento utilizado para a recolha de dados relativamente aos hábitos, 

comportamentos e problemas de sono nas crianças foi o Questionário sobre o Padrão de 

sono – Vigília de Crianças em idade escolar (PSVC), adaptado, da autoria de Clemente e 

colaboradores, utilizado na dissertação de mestrado apresentado pela autora na 

Universidade de Coimbra (1997), bem como numa tese de mestrado subsequente (cf. 

Aparas, 2008). Este questionário já foi devidamente validado para a população portuguesa 
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de crianças em idade escolar e tem sido utilizado em diversos estudos, com impacto a nível 

internacional (e.g., Ferreira e al. 2000; Bos e al., 2009). 

O PSVC é um instrumento constituído na sua maioria por questões fechadas tipo 

Lickert. É composto por 33 itens apresentados em 5 grupos que correspondem a : 

comportamentos associados à hora de deitar; comportamentos que ocorrem durante a noite; 

aspectos ligados ao acordar; comportamentos durante o dia e outros aspectos, tais como, 

problemas de saúde e utilização de medicação. Os questionários foram preenchidos pelos 

pais de uma forma voluntária, onde indicaram a frequência dos problemas de sono que 

afectam os seus filhos, bem como aspectos relacionados com os hábitos e comportamentos 

associados ao sono e aspectos de saúde.  

Procedimentos  

Numa primeira fase, foi solicitado um pedido de autorização para recolha de 

autorização para recolha de dados à Direcção Geral de Inovação e de Desenvolvimento 

Curricular, do Ministério da Educação. Posteriormente foi solicitado ao Agrupamento 

Escolas do Sátão – Distrito de Viseu a colaboração realizar o estudo com as crianças do 1º 

e 2º ciclo. Inicialmente, foi distribuído aos professores a Escala de Défice de Atenção e 

Hiperactividade (EDAH). Posteriormente, foi entregue o questionário sobre Padrão Sono-

Vigília de Crianças em idade escolar e o respectivo consentimento informado aos pais dos 

alunos. Cada questionário foi devidamente acompanhado com um convite para a 

participação do estudo, um resumo da investigação. Para preservar o anonimato das 

crianças e com o objectivo de emparelhar os questionários foi atribuído a cada criança um 

nº de código. A acompanhar o inquérito, propriamente dito, foi contemplado o 

consentimento dos encarregados de educação relativamente à participação dos respectivos 

educandos. 

Os dados foram analisados através do programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS 19.0). Nas estatísticas descritivas foram determinadas frequências simples, 

absolutas  (N) e relativas (%), bem como medidas de tendência central e de dispersão. 

Atendendo à natureza ordinal da maioria das variáveis e às distribuições das variáveis de 

sono, (nem sempre de acordo com a curva normal), privilegiamos a mediana como medida 

de tendência central e aplicámos testes não paramétricos. Mais especificamente recorremos 

ao teste não-paramétrico Mann-Whitney (para duas amostras independentes) para 

determinar possíveis relações e diferenças entre a sintomatologia do défice de 
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atenção/hiperactividade e padrões de sono. Usámos ainda o teste qui-quadrado para 

comparação de proporções ou o teste de Fischer quando apropriado.   

 

Resultados 

        Começámos por determinar as pontuações das crianças em cada Escala que compõe a 

EDAH e por examinar se as mesmas eram similares ou diferiam entre os sexos, ao longo 

das idades e dos anos de escolaridade. Os resultados apresentam-se respectivamente, nas 

tabelas 3, 4 e 5). 

 

Tabela 3 – Sintomatologia do PHDA por sexo e na totalidade da Amostra 

 

Sexo  
Hiperactividade/ 

Impulsividade 

Défice de 

Atenção 

Hiperactividade 

+  

Défice de 

Atenção 

Problemas de 

Comportamento 
Global  

Masc. 

N=286 

Mediana 2,00 3,00 6,00 2,00 8,00 

Média 3,43 4,19 7,60 4,21 11,82 

 

Fem. 

N=274 

Mediana 2,00 3,00 5,00 1,00 7,00 

Média 2,56 4,26 6,82 3,04 9,86 

 

Total 

N=560 

Mediana 2,00 3,00 6,00 1,00 7,00 

Média 3,00 4,23 7,22 3,64 10,86 

U (Mann 

Whitney) 
33960,0 38677,0 369396,5 35116,5 36232,0 

P <0,001 NS <0,001 NS NS 

 

De acordo com a tabela 3, pode-se ainda constatar que não há diferenças significativas 

entre sexos na escala de défice de atenção e problemas de comportamento.Em 

contrapartida, os resultados das sub-escalas de hiperactividade/impulsividade e na escala 

combinada hiperactividade/impulsividade e défice de atenção, revelam que as pontuações 

são significativamente mais elevadas no sexo masculino.  
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Tabela 4 – Sintomatologia da PHDA por idade 

 

 

Como indicado na Tabela 4, foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas em todas as escalas que compõem a EDAH, de acordo com os resultados do 

teste Kruskal – Wallis. Os valores medianos indicam que as crianças de 9 anos de idade 

apresentam sistemativamente os sintomas mais elevados em cada uma das dimensões da 

EDAH. A par das de 9 anos, as crianças de 6 anos também apresentam uma mediana 

elevada na escala de défice de atenção. Pelo contrário, pode-se constatar que nas crianças 

mais velhas da amostra, isto é, pelos 11 e 12 anos de idade, há um decréscimo visível de 

sintomas nas diferentes dimensões, relativamente às crianças mais novas. 

 

Idade 

Hiperactividad

e/ 

Impulsividade 

Défice de 

Atenção 

Hiperactividade 

+ 

Défice de 

Atenção 

Problemas de 

Comportamento 
Global 

6 anos 

N=50 

Md 2,00 5,00 8,00 2,00 
 

11,00 

M 3,57 4,94 8,40 4,78 13,22 

7 anos 

N=85 

Md 3,00 3,00 6,00 2,00 9,00 

M 3,34 3,90 7,24 3,70 10,95 

8 anos 

N=72 

Md 3,00 3,50 7,00 1,00 9,50 

M 3,37 4,62 8,00 2,87 10,87 

9 anos 

N=90 

Md 4,00 5,00 10,00 4,00 14,00 

M 3,96 5,57 9,54 4,93 14,47 

10 anos 

N=100 

Md 2,00 4,00 6,50 1,50 8,00 

M 3,57 5,03 8,60 4,90 13,50 

11 anos 

N=124 

Md ,00 1,00 2,00 ,00 3,00 

M 1,66 2,76 4,43 2,17 6,61 

 

12 anos 

N=41 

Md ,00 2,00 3,00 ,00 3,00 

M 1,46 3,07 4,53 1,80 6,34 

 

Total 

N=562 

Md 2,00 3,00 6,00 1,00 7,00 

M 3,00 4,24 7,23 3,62 10,86 

Qui
2
  (kW) 85,39 60,55 84,61 56,76 82,59 

P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
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Tabela 5 – Sintomatologia do PHDA por ano Escolar 

Ano Escolar  
Hiperactividade/ 

Impulsividade 

Défice de 

Atenção 

Hiperactividade 

+ Défice de 

Atenção 

Problemas de 

Comportamento 
Global  

1º 

ano 

N=5 

Mediana 2,00 4,00 7,00 2,00 10,50 

Média 3,20 4,58 7,70 4,18 11,90 

2º ano 

N=81 

Mediana 3,00 4,00 7,00 3,00 10,00 

Média 3,50 4,51 8,02 3,96 11,98 

 

3º ano 

N=69 

Mediana 3,00 4,00 7,00 1,00 10,00 

Média 3,76 4,79 8,56 2,75 11,31 

4º ano 

N=102 

Mediana 4,00 5,00 9,00 3,50 13,00 

Média 3,84 5,18 9,02 4,90 13,93 

 

5ºano 

N=106 

Mediana 2,00 4,00 7,50 2,00 9,00 

Média 3,69 5,39 9,09 5,48 14,57 

 

6º ano 

N=139 

Mediana ,00 1,00 1,00 ,00 2,00 

Média 1,07 2,08 3,16 1,25 4,42 

 

Total 

N=562 

Mediana 2,00 3,00 6,00 1,00 7,00 

  Média 3,00 4,24 7,23 3,62 10,86 

Qui
2
  (kW) 65, 7 43,7 61,8 44,5 62,2 

P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

De acordo com os resultados expressos na Tabela 5, as crianças do 4º ano apresentam 

mais sintomas em todas as escalas consideradas, o que corrobora os resultados obtidos 

anteriormente na Tabela 1 quanto à sintomatologia de PHDA aos 9 anos de idade.  

Também em congruência com os resultados por idade há um decréscimo acentuado de 

sintomas nos últimos anos de escolaridade, atingindo o valor mínimo no 6º ano de 

escolaridade. 

A segunda parte dos nossos resultados centra-se nas análises dos padrões de sono ao 

longo de cada uma das dimensões da EDAH.   
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Para cada escala da EDAH, através dos quartis, foram criados 4 grupos de modo a 

examinar as crianças com baixas pontuações, as crianças com pontuações intermédias-

baixas e intermédias-elevadas e as crianças com pontuações elevadas em cada dimensão.  

Deve notar-se que os quartis foram criados para cada sexo e idade das crianças. 

Na Tabela 6 apresentamos uma síntese das comparações das variáveis de sono ao longo 

de quatro grupos com sintomas crescentes de hiperactividade – impulsividade (HI). 

Mostram-se apenas os resultados respeitantes às diferenças estatisticamente significativas.  

 

Tabela 6 – Hiperactividade/Impulsividade e Padrões de Sono   

 

 

Variável do Sono   

 

HI=1 

 

 

HI=2 

 

 

HI=3 

 

 

HI=4 

 

 

Md M Md M Md M Md M p 

D. a ir para a 

cama  4,00 3,32 3,00 3,11 3,00 3,16 3,00 3,00 ,03 

HA. (escola) 7:40 7:38 7:30 7:30 7:40 7:41 7:30 7:31 ,001 

HA.(Fds) 9:00 8:59 9:00 9:13 9:00 9:07 9:00 8:52 ,005 

Dorme.sesta 1,00 1,20 1,00 1,06 1,00 1,20 1,00 1,13 ,002 
Nota: Os grupos foram constituídos com base nos quartis, em que 1 representa menor pontuação e 4 maior 

pontuação. Md = Mediana. M= Média . D. em ir para a cama (Disposto a ir para a cama) H.A. escola (Hora de 

Acordar em dias de escola); HA Fds (Hora de Acordar ao fim de semana)  

 

Observando os resultados da tabela 6, podemos constatar que o grupo que está mais 

disposto a ir para a cama é o que apresenta menos sintomas de   

Hiperactividade/impulsividade. 

Relativamente às restantes variáveis da tabela (horas de acordar e sestas) embora o teste 

Kruskal – Wallis tenha apontado para diferenças estatisticamente significativas, as 

medianas são iguais e os valores das médias são muito aproximados, pelo que as diferenças 

não parecem assumir relevância.  

A Tabela 7, mostra as variáveis de sono em que o Teste Kruskal-Wallis sinalizou 

diferenças estatisticamente significativas nas comparações dos quatro grupos com níveis 

crescentes de défice de atenção. Contudo, a partir dos valores das medianas e médias, 

também não é discernível um padrão claro de variação dos padrões de sono ao longo de 

défice de atenção.  
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Tabela 7 – Défice de Atenção e Padrões de Sono  

 
 

Variável do Sono   

 

DA=1 

 

DA=2 

 

DA=3 

 

DA=4 

 

Md M Md M Md M Md M P 

Adormece cama pais 
1,00 1,30 1,00 1,50 1,00 1,30 1,00 1,54 ,007 

Luz para adormecer  1,00 1,72 1,00 1,56 1,00 1,41 1,00 1,70 ,036 

Disp. a ir para a cama 3,00 3,22 3,00 3,09 3,00 3,26 3,00 2,96 ,021 

Faz xixi na cama  1,00 1,12 1,00 1,05 1,00 1,07 1,00 1,56 ,050 
Nota: Os grupos foram constituídos com base nos quartis, em que 1 representa menor pontuação e 4 maior 

pontuação. Md = Mediana. M= Média  

 

Na Tabela 8, mostram-se as variáveis de sono ao longo dos grupos com crescente 

hiperactividade com défice de atenção (hiperactividade/impulsividade e défice de atenção), 

para quais o teste Kruskal-Wallis encontrou diferenças estatisticamente significativas. No 

entanto, os valores das medianas e das médias não apontam para diferenças 

estatisticamente significativas. No entanto, os valores das medianas e das médias não 

apontam para diferenças relevantes entre os grupos nessas variáveis, com uma única 

excepção: O grupo com sintomas de hiperactividade/impulsividade e défice de atenção 

mais elevados deita-se em mediana mais cedo (22:00) do que os restantes grupos. 

Tabela 8 – Hiperactividade/Impulsividade + Défice de Atenção e Padrões de Sono 

 

Variável do Sono   

 

H1 +DA =1 

 

HI+DA=2 

 

HI+DA=3 

 

HI+DA=4 

 

Md M Md M Md M Md M p 

H.D. (escola) 
21:30 21:30 21:30 21:23 21:30 21:35 21:30 21:23 ,012 

H. D. (Fds) 22:30 22:25 22:30 22:19 22:30 22:25 22:00 22:13 ,020 

Range os dentes  1,00 1,39 1.00 1,24 1,00 1,39 1,00 1,45 ,045 

H. A. (Fds) 9:00 9:03 9:00 9:11 9:00 9:09 9:00 8:52 ,048 
Nota: Os grupos foram constituídos com base nos quartis, em que 1 representa menor pontuação e 4 maior 

pontuação. Md = Mediana. M = Média. H.D. escola (Hora de Deitar em dias de escola); HD Fds (Hora de Deitar 

ao fim de semana); H.A. Fds (Hora de Acordar aos fins de semana).  

 

Na Tabela 9, indicam-se as variáveis de sono para as quais o teste Kruskal-Wallis 

sinalizou diferenças estatisticamente significativas na comparação dos quatro grupos com 

níveis crescentes de problema de comportamento. 
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Tabela 9 – Problemas de Comportamento e Padrões de Sono 

 

Variável do 

Sono   

 

PC=1 

 

PC=2 

 

PC=3 

 

PC=4 

 

Md M Md M Md M Md M p 

H.D. (escola) 
21:30 21:23 21:30 21:34 21:30 21:25 21:30 21:27 (,056) 

H. D. (Fds) 22:30 22:18 22:30 22:30 22:30 22:17 22:30 21:27 ,014 

Faz xixi na cama  1,00 1,11 1,00 1,07 1,00 1,07 1,00 1,15 ,031 

 Medo escuro 1,00 1,58 1,00 1,39 1,00 1,56 1,00 1,59 (,053) 

H .A. (Fds) 9:00 9:02 9;25 9:14 9:00 9:01 9:00 8:54 ,013 
Nota: Os grupos foram constituídos com base nos quartis, em que 1 representa menor pontuação e 4 maior pontuação. 

Md = Mediana. M= Média. Entre parênteses: valores de p não significativos mas muito próximos do limiar da 

significância estatística . H.D. escola (hora de deitar em dias de escola); HD Fds (hora de deitar  ao fim de semana); 

H.A. (hora de  acordar ao fim de semana) 

 

De acordo com os resultados, podemos verificar que há uma ligeira diferença  entre o 

grupo PC=2 e os restantes grupos no que se refere à hora de acordar, com uma mediana 

mais tardia no primeiro caso. Para as restantes variáveis, as medianas são iguais e as 

médias são extremamente aproximadas, pelas diferenças entre os grupos, ainda que 

significativas, não parecem ser relevantes.  

 Por último, tendo em conta que a PHDA pode assumir diferentes tipos e pode (ou não) 

apresentar co-morbilidade com outros problemas de comportamento, considerámos 

importante examinar os padrões de sono de crianças que, na EDAH, mostrassem elevado 

risco para determinados tipos de sintomas. Assim, passamos a indicar os grupos 

constituídos e os respectivos critérios/pontos de corte adoptados na sua operacionalização 

(entre parênteses rectos indicamos o número de crianças encontrado e respectiva 

percentagem na amostra total) 

- crianças com elevado risco para PHDA, do tipo predominantemente desatento: 

pontuação na escala DA igual ou superior ao P95 e pontuações nas restantes escalas da 

EDAH abaixo do P90 [n = 14 casos (2,49% da amostra)];  

- crianças com elevado risco para PHDA, do tipo predominantemente hiperactivo-

impulsivo: pontuação na escala HI igual ou superior ao P95 e pontuações nas restantes 

escalas da EDAH abaixo do P90 [n = 7 casos (1,25% da amostra)];  

- crianças com elevado risco para PHDA, do tipo misto: pontuações, quer na escala HI 

quer na escala DA iguais ou superiores ao P95 e pontuações nas restantes escalas abaixo 

do P90 [n = 6 casos ( 1,07% da amostra)]; 
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 - crianças com elevado risco para perturbações comportamentais (PC): pontuações na 

escala PC iguais ou superiores ao P95; pontuações nas restantes escalas abaixo do P90 [ n 

=7 casos ( 1,25 % da amostra)]  

- crianças com elevado risco de PHDA em co-morbilidade com outros problemas de 

comportamento:  pontuações superiores ao P95 na escala PC e em pelo menos uma das 

escalas HI e DA. [n = 9 casos (1,60% da amostra) reuniram critérios para H+PC; não foi 

encontrado nenhum caso para DA + PC]; 

Considerámos ainda um grupo sem sintomas, ou seja, com pontuações inferiores ao P90 

em todas as escalas da EDAH.  

De seguida indicamos os principais resultados, apresentando somente os dados em que 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (p<0,005) ou 

tendencialmente significativas (i.e., com valores de p<0,15).  

 

Tabela 10 - Comparação dos Resultados entre os 6 grupos: grupo sem sintomas e grupos 

com elevado risco para PHDA e /ou para Problemas de Comportamento  

 

  Nota: Md = Mediana. M= Média;  Duração de Sono em dias de escola; Volta a adormecer sozinho; Hora de Acordar 

em dias de Escola  

 

De acordo com os resultados, podemos verificar que há uma ligeira diferença entre o 

grupo PC=2 e os restantes grupos no que se refere à hora de acordar, com uma mediana 

mais tardia no primeiro caso. Para as restantes variáveis, as medianas são iguais e as 

médias são extremamente aproximadas, pelo que as diferenças entre os grupos, ainda que 

significativas, não parecem ser relevantes. 

Variáveis 

 do  

Sono  

Grupo 

S/Sintomas 

(N=471) 

Hiperactivo 

 

(N=7) 

Défice de 

atenção 

(N=14) 

P. C 

(N=7) 

H+PC 

(N=9) 

H+DA 

(N=6) 

  

 Md (M) Md (M) Md (M) Md (M) Md (M) Md (M) p 

D. de 

Sono dias 

Escola 

 

10,0 

 

 

9,63 

 

 

10,0 

 

9,42 

 

 

9,00 

 

 

9,28 

 

 

10,00 

 

 

9,57 

 

 

10,00 

 

 

9,77 

 

 

9,50 

 

 

9,50 

 

0,12 

V. 

adormecer 

 

4,00 

 

3,66 

 

3,00 2,71 
 

4,00 

 

3,79 

 

4,00 

 

3,57 

 

4,00 

 

3,56 

 

4,00 

 

4,00 

 

,001 

HA escola 
 

7:30 

 

7:35 

 

7:30 7:32 
 

8:00 

 

7:41 

 

7:30 

 

7:22 

 

7:30 

 

7:37 

 

7:00 

 

7:02 

 

0,05 
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Tabela 11 - Comparação dos resultados do grupo de crianças sem sintomas com cada um 

dos cinco grupos de elevado risco de PHDA e/ou problemas de comportamento 

 

Variável do Sono   

Sem Sintomas  Hiperactividade   

Md M Md M p 

Precisa Algo P/Adormecer  
1,00 1,30 1,00 1,86 0,05 

Volta a adormecer sozinho  4,00 3,66 3,00 2,71 0,01 

Precisa de Luz para 

adormecer  1,00 1,61 2,00 2,43 0,08 

Xixi na cama  1,00 1,09 1,00 1,29 0,07 

Horário Acordar (Fds) 9:00 9:04 8:00 8:34 0,09 

Variável do Sono Sem Sintomas DA    

Md M Md M p 

Presença dos pais 

p/adormecer  1,00 1,40 1,00 1,79 0,10 

Levanta-se Sono  

(Sonambulismo) 1,00 1,10 1,00 1,21 0,07 

Duração de sono (escola)  10,00 9,64 9,00 9,29 0,11 

 

Variável do Sono   

Sem Sintomas  H+DA   

Md M Md M P 

Duração Sono ( escola)    
10,00 

 

9,64 9,5 9,5 0,,005 

Nº acordares  1,00 1,48 1,5 1,5 0,001 

Variável do Sono Sem Sintomas 
PC 

 

Md M Md M P 

Pesadelos 2,00 1,73 2,00 2,14 0,06 

Horário acordar  (Fds) 
9:00 9:04 

8:30 
8:30 

0,10 

 

Variável do Sono   

Sem Sintomas  H+PC   

Md M Md M P 

Xixi na cama  1,00 1,09 1,00 1,22 0,12 

Sonambulismo   1,00 1,10 1,00 1,22 0,12 

 

De acordo com a Tabela 11, em comparação com crianças de «baixo risco» para qualquer tipo 

de sintomas: o grupo com elevado risco de hiperactividade/impulsividade tem significativamente 

mais dificuldade em retomar o sono autonomamente durante a noite, tende a precisar mais de luz 

para adormecer, a fazer mais xixi na cama e a acordar mais cedo ao fim de semana; o grupo com 

elevado risco de DA tende a precisar mais dos pais para adormecer, a ter mais sonambulismo e a 
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dormir menos em noites de escola; o grupo com elevado risco para Hiperactividade/impulsividade 

e défice de atenção dorme significativamente menos em noites de escola e acorda 

significativamente mais vezes durante a noite; o grupo com problemas de comportamento tende a 

mostrar mais pesadelos e a acordar mais cedo ao fim de semana; por fim, o grupo com 

hiperactividade/impulsividade e problemas de comportamento tende a apresentar maior frequência 

de enurese nocturna e de sonambulismo. 

Tabela 12 – Comparação dos Resultados do grupo de crianças sem sintomas com os 

grupos de PHDA e/ou problemas de comportamento 

Motivo de Deitar; Motivo de Acordar; Problemas em dormir; Procura de Médico e/ou Psicólogo; Medicação para 

dormir; H – Hiperactivo; DA - Défice de Atenção; PC – Problemas de Comportamento; HC – Hiperactividade e 

Problemas de comportamento; H+DA – Hiperactividade e Défice de Atenção 

     De acordo com os resultados da Tabela 12, que o motivo de deitar nos diferentes grupos 

analisados ( grupo sem sintomas, o grupo com elevado risco de sintomas PHDA e o grupo com 

elevado risco de com problemas de comportamento)  está associado ao facto das crianças terem que 

dormir o suficiente. Quanto ao motivo de acordar, verifica-se que são os pais, que por norma, 

acordam as crianças. Verificamos que as crianças do grupo com elevado risco  PHDA e o grupo 

 

Sono 

Grupo 

S/Sintomas  

N=417 

H 

N=7 

DA 

N =14 

PC 

N=7 

HC 

N=9 

H+DA 

N=6 

N % N % N % N % N % N % 

M
o

ti
v

o
 d

e 
D

ei
ta

r 
 

  

Rot. Familiar 170 36, 4 57,1 5 35,7 2 28,6 1 11,1 0 0 

Tem sono 
42 8, 0 0 1 7,1 0 0 2 22,2 0 0 

P. televisão  
18 3, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Irmãos  
17 3, 0 0 1 7,1 0 0 1 11,1 1 16,7 

D "suficiente" 223 47,3 3 42,9 7 50 5 71,4 5 55,6 5 83,3 

É obrigada 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M
o

ti
v

o
 d

e 

A
co

rd
ar

 

 

Despertador 51 10,8 2 28,6 3 21,4 0 0 1 11,1 2 33,3 

Pais 
303 64,3 2 28,6 8 57,1 3 42,9 6 66,7 3 50,0 

Ir ao wc 
12 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Por si 105 22,3 3 42,9 3 21,4 4 57,1 2 22,2 1 16,7 

P
.D

. Sim 
14 3,0 1 14,3 0 0 1 14,3 0 0 0 0 

Não 
457 97,0 6 85,7 14 100 6 85,7 9 100 6 100 

P
.M

.P
 

Sim 12 2,5 0 0 1 7,1 0 0 0 0 0 0 

Não 459 97,5 7 100 13 92,9 7 100 9 100 6 100 

M
ed

. 

d
o

rm
ir

 

Sim 
2 ,4 0 0 1 7,1 0 0 0 0 0 0 

Não 468 99,6 7 100 13 92,9 7 100 9 100 6 100 
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com sintomatologia elevada de Problemas de comportamento não apresentam resistência em 

dormir.   Pode-se ainda constatar que a maior parte das crianças não procuraram ajuda do médico 

ou psicólogo, não apresentam problemas de dormir e não tomam medicação.  

 

Discussão 

No presente trabalho, pretendíamos caracterizar a sintomatologia de hiperactividade/ 

défice de atenção, e problemas de comportamento nas crianças do 1º e 2º ciclo e avaliar os 

padrões de sono em crianças com e sem sintomatologia.  

De acordo com os resultados, pode-se constatar que do total de participantes (N=562), 

14 crianças apresentam sintomas de défice de atenção, 7 sintomas de hiperactividade, 6 

crianças revelam sintomatologia de hiperactividade e défice de atenção, 9 crianças com 

hiperactividade e problemas de comportamento e 7 revelam problemas de comportamento.  

Num estudo, Poeta e Neto, (2004), constataram que há uma maior prevalência dos 

sintomas de desatenção do que os sintomas de hiperactividade/impulsividade. O mesmo 

sucede no presente estudo, não há diferenças significativas entre sexos na escala de défice 

de atenção e problemas de comportamento. Já os resultados das sub-escalas de 

hiperactividade/impulsividade e na escala combinada hiperactividade/impulsividade e 

défice de atenção, revelam que as pontuações são significativamente mais elevadas no sexo 

masculino.  

Pode-se ainda constatar que não há diferenças significativas entre sexos na escala de 

défice de atenção e problemas de comportamento. Os resultados das sub-escalas de 

hiperactividade/impulsividade e na escala combinada hiperactividade/impulsividade e 

Défice de atenção, revelam que as pontuações são mais elevadas no sexo masculino.  

De acordo com Poeta e Neto, (2004), o tipo com predomínio de sintomas de desatenção 

é mais frequente no sexo feminino. No presente estudo, não há diferenças significativas 

entre os géneros no que respeita ao défice de atenção. No sexo masculino prevalece o 

défice de atenção com hiperactividade, embora a prevalência de défices de atenção sem 

hiperactividade tenha uma distribuição igual em ambos os sexos, o que significa que 

apenas os sintomas de hiperactividade-impulsividade são mais elevados nos rapazes, o que 

está de acordo com o que seria de esperar tendo em conta os dados de prevalência da 

literatura. De acordo com a revisão bibliográfica, os sintomas de perturbação de 

hiperactividade e défice de atenção variam com a idade. O mesmo sucedeu na nossa 
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amostra. Foi aos 9 anos de idade e no 4º ano de escolaridade que os sintomas se 

intensificaram.  

Quanto aos padrões de sono, verificamos, na nossa amostra que há uma considerável 

proporção de crianças com duração média do sono de 9 h30 por noite em dias de semana e 

10h ao fim de semana. Pode-se constatar que não existem diferenças estatisticamente 

significativas na duração do sono entre as crianças que não revelam sintomas e as que 

apresentam sintomas de hiperactividade, défice de atenção, hiperactividade + défice de 

atenção, crianças que revelam hiperactividade e problemas de comportamento e crianças 

com problemas de comportamento.  

O estudo realizado por Bos et. al, (2009), concluiu que as crianças do sexo feminino, 

com sintomatologia de hiperactividade têm uma duração de sono maior em dias de escola 

do que ao fim de semana e vão para a cama mais cedo em dias de escola do que as crianças 

que não apresentam sintomatologia. Os dados referem que os rapazes manifestam maior 

resistência em dormir e são significativamente maioress no grupo de hiperactivos (39%, 

n=16) do que o grupo sem hiperactividade. O estudo refere ainda os comportamentos 

disruptivos na escola (avaliados pelos professores) não estão associados com problemas de 

sono como terrores nocturnos, pesadelos, sonambulismo, ressonar. As crianças do sexo 

masculino com sintomas de hiperactividade a com problemas de comportamento, segundo 

o relato dos pais, manifestam resistência na hora de dormir. Não há diferenças no sexo 

masculino quanto à duração de sono ao fim de semana. O estudo concluiu que a duração de 

sono tende a ser superior nas crianças com sintomas de hiperactividade, sendo revelador de 

que têm mais necessidade de sono que as crianças sem sintomatologia. Estes resultados 

revelam que os problemas de comportamento não estão associados com problemas de sono. 

No estudo referido anteriormente, Hrolby, Jorgensen e Blenberg (2008), as crianças 

com PHDA têm maiores latências no inicio de sono, demoram em média mais de 30 

minutos a adormecer e revelam maior variabilidade intra –individual durante a noite. Por 

outro lado, constataram que o número e a duração de acordares nocturnos foram iguais nos 

2 grupos de crianças (crianças com PHDA e crianças sem sintomatologia).  

Sung, Hiscock, Sciberras e Efron, (2008) no estudo que realizaram referem que cerca de 

50%  das crianças com PHDA têm dificuldades em adormecer, têm sonolência diurna, 

cansaço ao acordar e pesadelos, sendo  mais comuns nas crianças com PHDA do que nos 
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grupos de controlo. Deste modo, crianças com PHDA têm maior latência do sono e maior 

actividade nocturna e apresentam perturbações respiratórias durante o sono.  

Os resultados obtidos no presente estudo referem que o grupo com elevado risco de 

hiperactividade/impulsividade  tem significativamente mais dificuldade em retomar o sono 

autonomamente durante a noite, tende a precisar mais de luz para adormecer, a fazer mais 

xixi na cama e a acordar mais cedo ao fim de semana; o grupo com elevado risco de défice 

de atenção  tende a precisar mais dos pais para adormecer, a ter mais sonambulismo e a 

dormir menos em noites de escola; o grupo com elevado risco para hiperactividade e défice 

de atenção dorme significativamente menos em noites de escola e acorda 

significativamente mais vezes durante a noite. 

Entretanto, no nosso estudo, registou-se efectivamente uma menor duração de sono 

durante a semana muito especificamente apenas nas crianças com elevado risco de 

sintomas de défice de atenção (não para crianças com outro tipo de sintomas PHDA). Face 

a este resultado, podemos especular que os défices de atenção relatados pelos professores 

nestas crianças poderão ser resultantes efectivamente da restrição de tempo de sono 

nocturno durante a semana de aulas.   

A maioria dos estudos de investigação indicam uma maior prevalência de queixas de 

sono nas crianças com PHDA comparativamente com os grupos de controlo. Tais queixas 

de sono manifestam registando um aumento da resistência na hora de deitar, dificuldade 

em adormecer, despertares nocturnos, ansiedade relacionada com o sono, e são relatados 

pelos pais e pelas próprias crianças com PHDA. Este estudo, revela que uma grande parte 

das crianças portuguesas em idade escolar apresentam dificuldades na hora de dormir 

estando associado às crianças com mais hiperactividade e problemas de comportamento, 

embora a hora de dormir seja influenciada por outros factores.   

Face ao exposto, no presente estudo foram encontradas diferenças significativas, no 

entanto, não se pode afirmar que há uma relação causal entre o sono e problemas de 

comportamento, uma vez que este estudo é de natureza não experimental.   

Em conclusão, durante a investigação, foram utilizados instrumentos devidamente 

validados para a população portuguesa. Na análise estatística, foram controladas as 

variáveis sexo e idade, pelo que as diferenças nos resultados não se podem atribuir ao sexo 

e idade. 
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Do estudo, ressalta-se a amostra numerosa, o grupo equilibrado e homogéneo em 

termos de contexto escolar. Face ao exposto, os resultados de padrões de sono não estão a 

ser influenciados pelas diferenças dos horários escolares, uma vez que todas as crianças 

são oriundas do mesmo agrupamento de escolas. 

 Este estudo permitiu distinguir os vários sintomas da hiperactividade com défice de 

atenção, através da EDAH (hiperactividade, défice de atenção, hiperactividade e défice de 

atenção, e problemas de comportamento de acordo com os subtipos da DSM-IV). Deste 

modo, a EDAH é um instrumento que permite distinguir os sintomas, ao contrário de 

outros instrumentos que foram utilizados noutras investigações sobre sono e sintomas de 

PHDA. O nosso é provavelmente o primeiro estudo em Portugal que teve em consideração 

a relação entre subtipos de sintomas característicos do PHDA e os padrões de sono. Os 

resultados revelam que existem ligeiras diferenças quanto à resistência na hora de deitar 

entre as crianças com e sem sintomatologia PHDA, pelo que consideramos, na linha do que 

já havia sido proposto por Bos et. al, (2009), que deverá ser melhorada a intervenção com 

os pais no sentido de facultar orientações para lidar com a resistência à hora de dormir.  

Como limitações do estudo, consideramos o facto de as crianças não possuírem um 

diagnóstico da hiperactividade com défice de atenção e não se dispor de medidas 

objectivas de estudo do sono.  

Foram recolhidos outros dados, importantes para compreender a relação entre o sono e 

atenção que serão alvo de análise em futuros trabalhos. 

Partindo do princípio que o sono tem influência na concentração, fadiga e irritabilidade, 

assim como os distúrbios de sonolência excessiva podem estar associados a 

hiperactividade, problemas de atenção, agressividade, ou com variações rápidas de humor, 

consideramos que esta temática deverá continuar a ser estudada para analisar a influência 

do sono nas crianças em idade escolar com e sem sintomatologia.  
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