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RESUMO 

 

O sono insuficiente e irregular pode ser decorrente da presença hábitos de sono inadequados. 

Intervenções que promovem o bom sono, como as que concentram-se na disseminação das 

recomendações comportamentais e ambientais em higiene do sono com crianças, apresentam-

se como uma alternativa. Os jogos sérios/educativos visam promover conhecimento e 

mudanças comportamentais, sem deixar de incluir a característica do entretenimento. Esses 

jogos apresentam particular interesse para crianças e adolescentes, pois são atrativos e 

envolvem os usuários, o que promove mais exposição aos temas propostos. Assim, objetivou-

se avaliar os efeitos do jogo sério “Quarto Perfeito: aprenda a dormir bem”, baseado nas 

recomendações em higiene de sono e elaborado pelos pesquisadores, nos hábitos e parâmetros 

de sono de crianças saudáveis. A princípio o estudo seria desenvolvido com crianças de uma 

escola privada de Natal (Rio Grande do Norte), no entanto, a adesão dos pais foi aquém do 

esperado, sendo necessário a construção de estratégias para promoção da participação dos pais 

e mudanças nas instituições participantes. Diante disso, foram definidos um grupo 

experimental (GE) (n = 8; 5 meninos, 3 meninas) e um grupo controle (GC) (n = 5; 3 

meninos, 2 meninas), compostos por crianças com idade entre 7 e 8 anos, os quais foram 

avaliados em relação ao padrão de sono, hábitos de sono e sonolência. As avaliações 

ocorreram em três momentos, pré-intervenção, pós intervenção e seguimento (após quatro 

semanas). A intervenção com o jogo sério ocorreu duas vezes por semana, por três semanas 

consecutivas, com duração de até 50 minutos cada encontro. Com relação aos resultados 

provenientes dos relatos dos pais, apurou-se incremento de 45 minutos do tempo na cama em 

dias escolares e aumento na realização de atividades calmas para o GE em comparação ao 

GC, entretanto, não houve alteração nas atividades com dispositivos eletrônicos, após a 

intervenção. Os resultados das informações fornecidas pelas crianças apontaram redução da 

quantidade de objetos eletrônicos no quarto e das ações com esses dispositivos próximo ao 

horário de dormir para o GE. Entretanto, essas mudanças não foram estatisticamente 

significativas. Conclui-se que a intervenção com o jogo sério proporcionou uma experiência 

positiva e divertida ao público que se destina. Contudo, não foram identificadas melhorias 

significativas no padrão de sono, na sonolência e nos hábitos de sono das crianças, 

possivelmente em decorrência: do tamanho da amostra, da ausência de intervenção com os 

pais, inclusão apenas de participantes que estudavam no turno vespertino, limitações da 

intervenção ou ausência de avaliação de seguimento de longo prazo. 

Palavras-chave: higiene do sono; criança; sono; jogo sério; promoção de saúde. 
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ABSTRACT 

 

Insufficient and irregular sleep may be influenced by the presence of inadequate sleep habits. 

Interventions that promote healthy sleep, such as those that focus on the dissemination of 

behavioral and environmental recommendations of sleep hygiene with children, are presented 

as an alternative. Serious/educative games aim to promote knowledge and behavioral changes, 

including the entertainment features. These games are particularly interesting for children and 

teens because of its potential to engage and motivate players. This study aims to evaluate 

effects of serious game on sleep hygiene recommendations "Perfect Bedroom: learn to sleep 

well", on sleep habits and sleep parameters of healthy children. Study would be realized with 

children from a private school in Natal (Rio Grande do Norte), however, parental adherence 

was lower than expected and was necessary to build strategies to promote parental 

involvement and change the participating institutions. Two groups were composed, 

experimental (EG) (n = 8; 5 boys, 3 girls) and control (CG) (n = 5; 3 boys, 2 girls), composed 

per children aged 7 to 8 years, in which sleep pattern, sleep habits and somnolence were 

evaluated in three moments: pre-intervention, post-intervention and follow-up (after four 

weeks). Intervention with the serious game "Perfect Bedroom: learn to sleep well" happened 

twice a week, for three weeks in a row, lasting up to 50 minutes. Based on parents' reports, 

results showed an increase of 45 minutes in bedtime in school days and 5 minutes at 

weekends, an increase in calm activities for the EG in comparison to the CG. However, there 

was no alteration in activities with electronic devices post-intervention. The results based on 

children's responses indicated a reduction in the number of electronic objects in bedroom and 

actions with these devices close to bedtime for the GE. However, these changes were not 

statistically significant. It is concluded that the game provided a positive and fun experience 

for children, although the intervention did not promote a significant improvement in sleep 

pattern, sleepiness and sleep habits of children, possibly to: sampling size, absence of 

intervention with parents, inclusion of participants who studied in the afternoon shift, 

limitations of intervention or absence of evaluation of long-term follow-up. 

Keywords: children, sleep hygiene, serious game, sleep, health education. 
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1. Introdução 

 O sono na infância é considerado uma das preocupações contemporâneas da 

sociedade, haja vista que o vários estudos indicam que o sono aquém do esperado para a idade 

e a presença de problemas ou transtornos de sono podem comprometer a saúde emocional e 

física, além de interferir no crescimento e desenvolvimento das crianças (Araújo & 

Almondes, 2013; Chaput, 2016; Matricciani, Olds, Blunden, Rigney & Williams, 2012; 

Matricciani, Williams, & Olds, 2013; Simola, Liukkonen, Pitkaranta, Pirinen, & Aronen, 

2012; Smaldone, Honig, & Byrne, 2007).   

 Na ausência de tratamento adequado e em longo prazo, tais queixas podem originar 

e/ou agravar problemas de saúde na adolescência e idade adulta, como: obesidade, doenças 

cardiovasculares e imunes, alterações de humor, dentre outros (Chaput, 2016; Klein & 

Gonçalves, 2008; Simola et al., 2012).  

 No contexto familiar, também são observados efeitos negativos decorrentes da 

presença de problemas relacionados ao sono durante a infância. Há impacto negativo na 

qualidade de sono, funcionamento diurno e bem-estar subjetivo dos pais, além da presença de 

sintomatologia depressiva, fadiga, estresse e conflitos conjugais (Kelly & El-Sheikh, 2011; 

Meltzer & Mindell, 2007; Sadeeeh, Tikotzky, & Scher, 2010). Concomitante a isso, os pais 

podem apresentar problemas de sono ou até mesmo transtornos de sono, pelo filho estar 

desperto e não conseguir dormir (Mindell, Kuhn, Lewin, Meltzer, & Sadeh, 2006). 

 Frente às consequências descritas, ainda são exíguas as intervenções utilizadas com o 

objetivo de evitar episódios frequentes de sono de má qualidade e de curta duração e/ou 

transtornos de sono em crianças. Dentre as estratégias disponíveis, a Higiene do Sono, que 

compreende um rol de recomendações comportamentais e ambientais, que visam à promoção 
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do sono de boa qualidade e duração adequada é continuamente utilizada no tratamento de 

transtornos de sono e em ações de promoção a saúde em todo ciclo vital (Almondes, 

Leonardo, & Moreira, 2017; Irish, Kline, Gunn, Buysse, & Hall, 2015; Matricciani et al., 

2012; Wolfson, Harkins, Johnson, & Marco, 2015).  

 A aplicação da educação em higiene do sono com crianças no Brasil ainda é escassa. 

Entretanto, estudos realizados em outros países indicam correlações positivas entre boa 

higiene do sono e melhoria na qualidade de sono e aumento da duração de sono noturno em 

crianças de 0 a 10 anos (Mindell, Meltzer, Carskadon, & Chervin, 2009). Além disso, há 

evidências de impactos positivos na qualidade de vida e humor (Halal & Nunes, 2014).  

 Associado a isso, os jogos sérios podem ser utilizados como uma ferramenta passível 

de integração a Higiene do Sono, a fim de incluir o componente da fantasia e o lúdico nesse 

tipo de intervenção. O principal objetivo desse tipo de jogo é a promoção de educação formal 

e informal em saúde, além de modificação comportamental (Blumberg & Burke, 2014). Nesse 

sentido, o jogo “Quarto Perfeito: aprenda a dormir bem” foi construído para verificar se tem 

efeito nos hábitos e higiene de sono e se melhora os parâmetros de sono de crianças 

saudáveis. 

 Por conseguinte, o presente estudo irá concentrar-se em avaliar os efeitos de uma 

intervenção com um jogo sério de tabuleiro e de cunho educacional, intitulado “Quarto 

Perfeito: aprenda a dormir bem”, o qual é baseado nas recomendações em Higiene do Sono. 

Buscamos evidenciar que a modificação de hábitos de sono inadequados e a adesão a hábitos 

de sono adequados podem influenciar positivamente o sono de crianças saudáveis, visto que 

na infância há maior receptividade e possibilidade de manutenção dos hábitos de sono ao 

longo do desenvolvimento, assim como de redução e/ou eliminação de efeitos negativos 

advindos da manutenção de hábitos de sono inadequados e do sono insuficiente. 
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 A revisão teórica deste trabalho é composta por três capítulos. No capítulo I serão 

abordadas características gerais do ciclo sono e vigília. No capítulo II será caracterizado o 

ciclo sono vigília na infância, bem como as alterações de sono, com possíveis causas e 

consequências. Por fim, no capítulo III serão descritas intervenções para promoção do sono 

saudável, por meio do uso das recomendações de Higiene do Sono. Ademais, nesse capítulo, 

serão discutidas as aplicações dos jogos sérios e possível integração com a higiene do sono, 

mediante o desenvolvimento do jogo sério "Quarto Perfeito: aprenda a dormir bem". 
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1.1.  Padrão do ciclo sono e vigília  

 A cronobiologia é uma área do conhecimento que investiga a dimensão temporal de 

eventos vitais nos seres vivos, isto é, o estudo da capacidade de expressão comportamental e 

de controle de eventos fisiológicos de forma cíclica e recorrente (Araújo & Marques, 2002; 

Menna-Barreto & Marques, 2002). Consoante a isso, a cada avanço e descoberta de 

aplicabilidade é possível identificar e consolidar o campo de estudo da cronobiologia como 

multidisciplinar, com aplicações na psicologia (clínica, organizacional, educacional, 

cognitiva, hospitalar e dos esportes), farmacologia, educação física, neurociências, biologia, 

dentre outras áreas (Almondes, 2006; Araújo & Marques, 2002; Carew & Magsamen, 2010). 

 As primeiras tentativas de leitura científica dos eventos biológicos, por meio dessa 

dinâmica temporal, ocorreram no século XVII com estudos que buscavam explicar a 

continuidade o padrão de fechamento e abertura de folhas sensitivas de Mimosa, independente 

de influência de variáveis ambientais (alternância entre o claro e o escuro) (Marques, 

Golombeck, & Moreno, 1999). Esse e experimentos subsequentes baseavam-se no isolamento 

temporal, isto é, manutenção do organismo em uma condição ambiental controlada, 

geralmente laboratorial, para observação do funcionamento do"relógio biológico" (Menna-

Barreto & Marques, 2002).  

 Considerando os experimentos descritos, foi possível iniciar o delineamento do que se 

entende por ritmos biológicos, que compreendem as oscilações regulares de variáveis 

fisiológicas e comportamentais de um organismo, em diferentes níveis de organização 

(molecular, celular, órgão, sistema) e que podem se associar a ciclos geofísicos ou outros 

eventos ambientais, ainda que apresentem certa independência da influência ambiental 
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(Menna-Barreto & Wey, 2007). A expressão desses ritmos em condições constantes, sem 

pistas ambientais, indica o caráter endógeno da ritmicidade biológica (Marques et al., 1999). 

 Desta forma, a Organização Temporal Interna, corresponde aos vários eventos 

fisiológicos e comportamentais que acontecem de forma sucessiva ou simultânea em um ser 

vivo (por exemplo, secreção de hormônios e variação na temperatura), e a Organização 

Temporal Externa configura-se como conjunto de relações temporais entre os ritmos 

biológicos de um ser vivo e os eventos ambientais capazes de sincronizá-los (Almondes, 

2013; Marques et al, 1999; Menna-Barreto & Diaz, 2012; Menna-Barreto & Wey, 2007). 

 Os ritmos biológicos podem apresentar diferentes períodos, isto é, tempo para um 

ciclo ser concluído. O ritmo circadiano, associado ao marcador geofísico do ciclo claro e 

escuro, tem período em torno de 24 horas. Outros padrões rítmicos também podem ser 

identificados em seres vivos: ultradianos (ritmos com períodos menores de 20 horas) e 

infradianos (maiores que 28 horas). Ademais, usa-se o termo fase para nomear cada momento 

de um ritmo, a exemplo da fotofase (fase de claro) e escotofase (fase de escuro) no ciclo claro 

e escuro (Marques, Golombeck, & Moreno, 1999).   

 Dentre os ritmos, o ciclo sono e vigília (CSV) apresenta período em torno de 24 horas 

(ritmo circadiano), além de apresentar oscilação entre duas fases, o sono e a vigília. O sono é 

um fenômeno biológico, que pode ser definido como um estado comportamental reversível, 

no qual há desengajamento perceptual e consequente redução na capacidade de resposta a 

estímulos do ambiente. Contudo, tais aspectos não o definem como um estado de inatividade 

cerebral, uma vez que se trata de um processo ativo e com notável ativação neurológica 

(Carskadon & Dement, 2011; Tsai & Li, 2004). A vigília é marcada pela ativação cortical, 

percepção sensorial, além de integração sensório-motora, isto é, alta responsividade aos 

estímulos ambientais (Mcginty & Szymuziak, 2011).  
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 A modulação do CSV se faz através da interação de dois processos: o processo C ou 

componente circadiano e o processo S, que se refere ao componente regulatório homeostático 

do sono (Borbély et al., 1982; Daan, Beersma, & Borbély, 1984; Borbély et al., 2016). O 

componente circadiano, atua na regulação de momentos de maior ou menor propensão ao 

sono e a vigília ao longo de 24 horas. A ritmicidade da vigília e do sono apresenta relação 

com outros ritmos fisiológicos, como também com o marcador geofísico do ciclo claro e 

escuro. Na ausência desse marcador ainda há expressão rítmica, todavia em períodos maiores 

ou menores que 24 horas (Foster & Wulff, 2005; Fuller, Gooley, & Saper, 2006; Menna-

Barretto & Wey, 2007).  

 Concordante ao exposto, a expressão do CSV se faz através da atuação de sistema 

neurobiológico complexo de temporização, do qual fazem parte múltiplas regiões cerebrais e 

grupos neuronais quimicamente distintos. O Núcleo Supraquiasmático (NSQ), localizado na 

região pré-ótica ventrolateral do hipotálamo, é considerado por muitos pesquisadores o 

principal substrato de integração e organização entre os ritmos biológicos e pistas ambientais 

externas (Borbély, Daan, Wirz-Justice, & Deboer, 2016). Essa região sofre influência da 

presença ou ausência de estímulos luminosos e realiza o processo de recepção, captação e 

envio dessas informações a outras regiões corticais periféricas e outros tecidos (Pereira, 

Anacleto & Louzada, 2012). 

 A temperatura corporal e a secreção dos hormônios melatonina e cortisol são 

importantes marcadores do processo C (Borbély et al., 2016). Esses ritmos biológicos atuam 

na preparação do organismo para iniciar o sono e para o despertar. Próximo ao início do sono 

ocorre queda na temperatura corporal, diminuição da pressão sanguínea e aumento da 

secreção de melatonina, a qual tende a diminuir apenas nas primeiras horas da manhã quando 

ocorre a elevação da temperatura corporal e aumento na secreção do cortisol. A expressão 
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sincronizada desses ritmos tende a ocorrer diariamente e pode sofrer alterações em virtude de 

modificações ambientais ou sociais (Foster & Wulff, 2005; Fuller et al., 2006). 

  O processo S, homeostático, está intimamente relacionado às fases de sono e vigília 

ao longo de 24 horas, uma vez que a pressão homeostática para o sono aumenta à medida que 

se estende quantidade de horas em vigília, isto é, em função do alongamento da vigília ou 

privação de sono haverá tendência a indução ao sono. Por outro lado, a pressão homeostática 

para o sono se dissipa ao longo do episódio de sono, fato que influencia na ausência de 

necessidade de estender as horas de sono quando a duração de sono é adequada (Borbély et 

al., 2016).  

 A regulação do sono pelo componente homeostático também parece sofrer influência 

do acúmulo do nucleotídeo adenosina nas fendas sinápticas com o decorrer da vigília 

(Schwartz & Kilduff, 2015). Esse nucleotídeo atua na inibição do glutamato no meio celular 

influenciando na resposta aos estímulos fóticos. Desta forma, com a privação de sono há 

ativação do mecanismo citado e redução na resposta a luz. No entanto, com a injeção de 

cafeína no meio celular a resposta aos estímulos fóticos é retomada (Borbély et al., 2016; 

Fuller et al., 2006; Schwartz & Kilduff, 2015), o que indica evidências da influência do 

componente homeostático no funcionamento do ritmo circadiano (Borbély et al., 2016).  

 Cabe destacar também que esses processos, ainda que regulados por mecanismos 

distintos, interagem para expressão das fases de sono e vigília, de modo que, o indivíduo 

iniciará o sono na ocorrência de maior propensão ao sono pelo componente homeostático e 

diminuição do alerta pelo circadiano. Para o despertar os dois processos também devem 

favorecer a vigília, por meio da menor propensão ao sono (componente homeostático), após 

noite de sono com duração e qualidade satisfatórias, e alta propensão ao alerta (componente 
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circadiano), indicando que o início e término do sono e da vigília relacionam-se com a 

diferença para a propensão ao sono e ao alerta (Borbely et al., 2016).  

 Além dos componentes circadiano e homeostático o sono é regulado pelo mecanismo 

ultradiano. A expressão do sono ocorre através de dois estados, com movimento rápido dos 

olhos (REM) e, sem movimento rápido dos olhos (NREM). Além disso, o sono NREM 

apresenta três estágios I, II e III. A identificação dos estados e estágios do sono é realizada 

através da monitoração dos parâmetros de atividade elétrica cerebral, movimentação dos 

olhos e tensão muscular através dos seguintes mecanismos de registro,  respectivamente: 

eletroencefalograma, eletro-oculograma e  eletromiograma (Schwartz & Kilduff, 2015). 

 No primeiro estágio do sono NREM,  há o processo transicional da vigília para o sono, 

sendo comum a redução dos movimentos oculares, relaxamento muscular, diminuição do 

alerta a estímulos sensoriais e persistência da atividade motora por alguns segundos. 

Ocasionalmente, indivíduos privados de sono costumam apresentar contrações musculares 

nesse estágio, as quais geralmente são associadas a sensação de estar caindo (Carskadon & 

Dement, 2011). 

 Com a transição para os estágios II e III  há aumento progressivo nas ondas lentas no 

sono NREM, indicado por um padrão eletroencefalográfico de baixa frequência e alta 

voltagem, características do sono de ondas lentas, enquanto o sono REM apresenta padrão 

semelhante à vigília, com presença de ondas de baixa voltagem e alta frequência. Ademais, o 

sono REM, também conhecido como paradoxal ou dessincronizado apresenta perfil de 

atividade encefalográfica semelhante a vigília, embora compreenda um estado de sono 

profundo no que se refere a dificuldade de despertar, e caracteriza-se ainda, pela presença de 

atonia muscular, movimento rápido dos olhos, atividade onírica intensa, irregularidade no 
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padrão cardiorrespiratório e presença de emissão de sons (Carskadon & Dement, 2011; 

Fernandes, 2006). 

 Essas alterações são fruto do circuito de inibição e ativação de neuromoduladores em 

diferentes regiões corticais, como, tálamo, hipotálamo, estruturas do tronco encefálico, as 

quais estão em interação com outras regiões corticais. Durante a vigília há ativação dos 

sistemas aminérgicos e colinérgicos do tronco encefálico, que em interação com circuito 

tálamo-cortical (núcleos reticulares do tálamo e córtex cerebral), promovem a ativação neural 

dessincronizada que é característica da vigília. Além disso, atuam inibindo as células 

gabaérgicas e galaninérgicas do núcleo pré-óptico ventro-lateral, promovendo a vigília 

(Sasidharan, Sulekha, & Kutty, 2014).   

 No sono REM, o sistema aminérgico reticular ativador ascendente encontra-se em 

modo de inatividade, sendo atuação do sistema colinérgico nas regiões tálamo-corticais e 

tálamo-límbicas responsável pelo padrão de dessincronização eletroencefalográfico (Alóe, 

Azevedo, & Hasan, 2005; Mcginty & Szymusiak, 2011). Já no sono NREM há ativação do 

sistema colinérgico, entretanto em menor intensidade, uma vez que o sistema gabaérgico está 

atuando na inibição das áreas associados a vigília, assim como há ativação dos grupos neurais 

do núcleo pré-óptico ventro-lateral (Alóe et al., 2005; Foster & Wulff, 2005; Mcginty & 

Szymusiak, 2011).  

 A regulação do sono por meio dos processos descritos (circadiano e homeostático) em 

interação com fatores comportamentais e ciclos ambientais sincronizadores apresenta certa 

variabilidade dentro da mesma faixa etária, bem como ao longo do processo de 

desenvolvimento. Deste modo, há influência da maturação do organismo, assim como da 

relevância e transitoriedade da presença ou ausência de pistas ambientais externas ao longo da 

vida (Menna-Barreto & Wey, 2002). 
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 Os recém nascidos acordam e dormem várias vezes ao longo de 24 horas, em ciclos 

que duram entre 2 e 4 horas, e apresentam duração de sono entre 14 e 17 horas. Com o passar 

da idade as crianças passam a apresentar aumento do sono noturno e redução do diurno, além 

de tendência para o adormecer e despertar mais cedo (Menna-Barreto & Wey, 2007). Na 

adolescência, há tendência ao atraso na fase dos ritmos biológicos, incluindo os horários de 

dormir e levantar (atraso da fase do sono) que se tornam mais tardios, principalmente nas 

situações de horários escolares menos imperativos (férias, finais de semana e aulas no turno 

vespertino) (Crowley, Acebo & Carskadon, 2007; Louzada, Da Silva, Peixoto, & Menna-

Barreto, 2008). Essa preferência é considerada fruto da interação entre alterações endógenas, 

sociais e ambientais (Crowley et al., 2007; Foster, & Wulff, 2005).  

 Na idade adulta, a recomendação de duração de sono varia de sete a nove horas por 

noite, indicando redução na necessidade de sono em comparação a adolescência em que 

recomenda-se duração de oito a dez horas (Hirshkowitz et al., 2015). Com a senescência há 

alterações no padrão do CVS, como mudanças na duração (diminuição do tempo total de 

sono), eficiência (maior latência do sono, aumento da fragmentação do sono) e na arquitetura 

do sono (diminuição do período de sono REM e do sono de onda lentas) (Pace-Schott & 

Spencer, 2011; Sagaspe, et al., 2012).  

 No espectro individual, identificam-se diferenças na expressão do CVS, como na 

variação da necessidade de sono e na preferência biológica para iniciar o sono e despertar, 

denominada cronotipo. Em relação a duração ideal de sono é possível classificar os indivíduos 

em: pequenos dormidores, que apresentam duração de sono necessária entre 5 e 6 horas; 

médios dormidores, os quais necessitam de 7 a 8 horas de sono e aqueles que precisam de 

mais de nove horas diárias de sono, grandes dormidores (Webb & Friel, 1970). 
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  O cronotipo, pode ser classificado em quatro tipos: (1) matutino, que inclui aqueles 

indivíduos com preferência natural por acordar e dormir mais cedo, além de apresentarem 

melhor desempenho físico e mental no início do dia; (2) vespertino caracterizado pela 

preferência por dormir e acordar mais tarde, bem como pico de desempenho à tarde, no final 

do dia; e (3) intermediário que inclui aqueles indivíduos que apresentam horários 

intermediários de sono e vigília (Horne & Ostberg, 1976; Roenneberg, Maximov, Reske, 

Grinberg, & Shah, 2013). A atualização mais recente dessa classificação incluiu a categoria 

bimodal, que compreende os indivíduos que podem exibir horários preferenciais para 

realização das atividades, algumas pela manhã e outras a tarde, assim como, dormem em 

horários intermediários (Martynhak, Louzada, Pedrazzoli, Araujo, 2010). 

 

1.2. Padrão do ciclo sono e vigília na infância: caracterização, alterações e consequências 

 

 Ainda no ambiente intrauterino é possível identificar a presença de ritmicidade do 

feto, uma vez que durante o dia o feto apresenta momentos de maior atividade e a noite esse 

padrão se apresenta em intensidade reduzida. Essa sincronização ocorre através da influência 

dos ritmos biológicos maternos, os quais atuam na expressão dessa ritmicidade, uma vez que 

ocorre associação com o ritmo de atividade e repouso da mãe. Não obstante, a transferência 

de substâncias para o feto através do sangue da mãe também é responsável pelo padrão 

circadiano apresentado pelo feto (Menna-Barreto & Wey, 2007).  

 Do nascimento aos primeiros 12 meses, as crianças atravessam um período de 

mudanças rápidas no padrão de sono, com destaque para a transposição do sono polifásico 

para o monofásico. Imediatamente após o nascimento é comum que o sono aparente uma 

distribuição randomizada ao longo de vinte quatro horas, visto que ainda não há expressão 
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significativa dos ritmos circadianos. Posto isto, o padrão de sono dos lactantes nas primeiras 

semanas de vida caracteriza-se por ciclos de 2 a 4 horas de sono, associados a despertares 

frequentes entre os ciclos, visto que, os principais osciladores estão desenvolvidos, contudo 

sem efetivo funcionamento rítmico (Menna-Barreto & Wey, 2007). Nessa fase, apresenta-se 

maior tempo total de sono em comparação às demais fases do desenvolvimento, com variação 

entre 14 e 18 horas (Hirshkowitz et al., 2015). 

 Nos primeiros meses de vida são esperadas modificações importantes na expressão da 

ritmicidade. Entre o primeiro e segundo mês o ritmo circadiano da variação da temperatura se 

apresenta. No segundo, os lactantes começam a apresentar com mais frequência o sono 

alocado a noite, ou seja, após alguns meses de vida os lactentes iniciam o sono e conseguem 

manter esse comportamento por um período prolongado e a noite. Aos três meses começa a 

ocorrer a secreção dos hormônios circadianos do cortisol e melatonina com ritmicidade 

circadiana. Essas características indicam a mudança para o padrão de sono monofásico, fruto 

da maturação do sistema circadiano associada à interação social com os pais e do ambiente 

(ciclo claro e escuro) (Bauer & Blunden, 2008; Benedito-Silva, 2008; Jenni & Carskadon, 

2005). A maturação do componente de regulação circadiano ocorre após os seis meses de vida 

e permanece estável até o início da adolescência (Jenni & Carskadon, 2005). 

 Ao longo dos primeiros seis meses de vida, os estágios de sono apresentam-se 

desorganizados e imaturos, assim como há redução no tempo total do sono em relação aos 

primeiros três meses após o nascimento, com tempo total de sono entre 12 e 15 horas 

(Hirshkowitz et al., 2015). O sono REM é identificado como um estado ativo do sono, em 

virtude da presença de contrações musculares que interrompem a inibição muscular, enquanto 

o sono NREM é caracterizado como estado passivo, e ainda não há presença da divisão em 

estágios N1, N2 e N3. Nessa fase os ciclos de sono são geralmente divididos igualitariamente 
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entre o REM e NREM, com períodos de 50 minutos. Após os seis meses há presença da 

divisão do sono NREM em três estágios (Jenni & Carskadon, 2005).  

 Dos três aos cinco anos, os episódios de sono diurno e cochilos sofrem redução ou se 

tornam ausentes, e consequentemente há redução do tempo total de sono ao longo das 24 

horas do dia, sendo recomendada a duração de sono de 10 a 13 horas (Chockroverty, 2010; 

Hirshkowitz et al., 2015). Entretanto, nessa faixa etária é comum que aconteçam despertares 

noturnos em virtude da estabilização do mecanismo ultradiano de regulação do sono (Jenni & 

Carskadon, 2005). 

 Na terceira infância, dos seis aos doze anos, há maturação do ritmo ultradiano do sono, 

o qual atinge período de 90 a 110 minutos. Além disso, há consolidação do sono noturno com 

a redução no número de despertares noturnos e cochilos diurnos, assim como, as crianças 

começam a dormir mais tarde. Contudo, o horário de levantar é a maior parte das vezes 

determinado pelas atividades escolares, predominantemente matutinas, implicando na redução 

do tempo total de sono noturno (Astill, Van der Heijden, Van Ijzendoorn, & Van Someren, 

2012; Mendes, 2008).  

 Além disso, outros aspectos de ordem ambiental e social influenciam a expressão do 

CVS. Pesquisas recentes com uso de medidas objetivas e subjetivas de mensuração do sono 

destacam que crianças pertencentes a núcleos familiares com menor status socioeconômico - 

conceito que inclui renda, educação, acesso a bens, aspectos comunitários como saneamento 

básico, índices de violência e pobreza, entre outros - estão mais susceptíveis a apresentarem 

problemas de sono, ainda que não clínicos, e tal risco parece ser relacionado a diferenças 

socioeconômicas e suas implicações (El-Sheikh, Bagley, Keiley, Elmore-Staton, Chen, & 

Buckhalt, 2013; Gellis, 2011; Hale, Emanuele, & James, 2015; Singh & Kenney, 2013). 
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 Estudo recente indica que menor status econômico, aferido objetivamente por meio da 

renda familiar, relacionou-se a presença de problemas de sono e a redução na duração de sono 

das crianças (El-Sheikh et al., 2013). Outra pesquisa realizada nos Estados Unidos da 

América, indicou que minorias raciais e étnicas não apresentam duração de sono adequada, 

bem como dormem menos que crianças brancas. Do mesmo modo, há estudos que indicam 

maior frequência de transtornos respiratórios relacionados ao sono, parassonias, maior 

latência de sono e sonolência diurna em crianças negras (Daniel et al., 2010; El-Sheikh, Kelly, 

Buckhalt, & Hinnant, 2010). Ainda não há explicação robusta sobre os motivos que medeiam 

essa relação, contudo, algumas pesquisas apresentam hipótese que essas alterações podem ser 

fruto de diferenças socioeconômicas, visto que, as crianças nessas situações e com vizinhança 

sem segurança apresentaram mais problemas de sono e menor duração de sono (El-Sheikh et 

al.,  2013; Singh & Keney, 2013). 

 Posto isto, ainda discutindo os mecanismos que subjazem essa relação, alguns autores 

indicam como possível mediador o ambiente de dormir das crianças, visto que, em famílias 

com menor status socioeconômico se torna desafiador proporcionar um quarto confortável, 

com temperatura agradável, bem como sem barulho e com luminosidade adequada (Bagley, 

Kelly, Buckhalt, & El-Sheikh, 2015; Chung, Wilson, Miller, Johnson, Lumeng, & Chervin, 

2014). Muitas vezes essas famílias vivem em casas pequenas, o que inviabiliza a ausência de 

divisão de quartos ou camas. Por outro lado, o co-leito (compartilhamento da cama) também 

se correlacionou, em outros estudos, à diminuição de despertares durante a noite e de 

pesadelos (Mahendran, Vaingankar, Mythily, & Cai, 2006).   

 Outro estudo, com crianças americanas, identificou maior presença de dispositivos 

eletrônicos (televisão 52% vs. 14%, DVD 39% vs. 14% e videogames 21% vs. 9%) no quarto 

de crianças de famílias com menor status econômico, em comparação àquelas de condições 
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econômicos mais altas (Tandon, Zhou, Sallis, Cain, Frank, & Saelens, 2012). Embora 

contraditório, este fato se justifica pela preocupação recorrente dos pais em relação a 

segurança do bairro em que vivem e a necessidade de oferecer diversão em um ambiente 

supervisionado (Fairclough, Boddy, Hackett, & Stratton, 2009). 

 Outro fator mediador, a ser considerado, compreende a presença de preocupações 

próximo ao horário de dormir e sua influência no sono das crianças. Um estudo avaliou essa 

característica por meio do relato das crianças em relação a preocupações com a família, 

escola, amigos, outras crianças e outros eventos/coisas. Os resultados indicaram que a 

presença de preocupações relacionou-se com mais despertares a noite, sonolência e problemas 

de sono (Bagley et al., 2015).  

 A escolaridade dos pais e o conhecimento que têm sobre o sono também pode 

influenciar no sono das crianças, seja por meio da monitoração e influências no 

comportamento das crianças ou em virtude do nível educacional (El-Sheikh et al., 2013). 

Deste modo pertence também aos pais o importante papel de conhecer e prezar pelo sono 

adequado nas diferentes fases do desenvolvimento do seu filho, por exemplo, com a inclusão 

de rotinas que auxiliem no início do sono, além de identificar se há presença de alteração no 

sono, e se tal problema demanda intervenção e cuidado por profissional especializado 

(McDowall, Galland, Campbell, & Elder, 2016). 

  El-Sheikh e colaboradores (2013)  identificaram que a escolaridade dos pais é um 

fator preditor para eficiência do sono em crianças. Nesse estudo, a escolaridade da mãe 

apresentou correlação positiva com a eficiência do sono da sua criança, sugerindo que quanto 

maior o nível educacional, mais proativas e bem preparadas estão para buscar uma solução 

para possíveis problemas de sono de seus filhos. Ademais, o conhecimento dos pais sobre o 
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sono e recomendações de higiene do sono está associado ao sono saudável na infância 

(McDowall et al., 2016; Mcdowall, Elder, & Campbell, 2017). 

 É notável também que a vivência em uma sociedade 24 horas, apresenta impactos para 

o padrão de sono das crianças, que sofre influência do aumento de atividades, seja de cunho 

escolar ou extracurricular, culminando no crescimento no número de ações que devem ser 

realizadas por elas, inclusive à noite (Matricciani et al., 2017; Matriciani et al., 2012).  

 As atividades escolares e lúdicas que as crianças podem desenvolver  durante o dia ou 

antes de dormir também podem influenciar a expressão do CSV (Belísio, 2010; Zhang, Li, 

Fok, & Wing, 2010). O horário de início das atividades escolares pode influir na frequência 

de cochilos, na regularidade dos horários de dormir e acordar e na duração do sono. As 

crianças que estudam no turno vespertino apresentam maior duração de sono, menos cochilos 

durante o dia e menor necessidade de compensação do sono aos finais de semana, pois mesmo 

dormindo mais tarde não estão submetidas a horário escolar rígido, no que se refere a 

necessidade de acordar cedo (Belísio, Louzada, & Azevedo, 2010; Zhang et al., 2010). 

É notável também que o uso inadequado de dispositivos eletrônicos pelas crianças, 

bem como a permanência destes no quarto pode acarretar série de prejuízos em relação ao 

sono e vigília. Tais aspectos estão associados a redução da duração de sono, aumento da 

latência de sono, principalmente para meninos e minorias raciais/étnicas (Cain & Gradisar, 

2010; Cespedes et al., 2014, Cheueng, Bedford, De Urabain, Karmiloff-Smith, & Smith 

2017).  

 Nesse sentido, algumas ressalvas devem ser consideradas, pois a utilização 

indiscriminada da tecnologia pelas crianças, principalmente no quarto e próximo ao horário de 

dormir pode provocar uma série de prejuízos para saúde, a saber: problemas relacionados ao 
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sono, risco de sobrepeso e obesidade, e prejuízos no desenvolvimento social e cognitivo 

(Dube, Khan,  Loehr, Chu, & Veugelers, 2017; Falbe, Rosner, Willett, Sonneville, Hu, & 

Field, 2013; Fu et al., 2017; Tandon et al., 2012). 

 Desta forma, o uso frequente dos diversos equipamentos eletrônicos para o 

entretenimento e comunicação (televisão, tablet, celular, computador e videogames) por 

crianças é um fator preocupante e que contribui para o surgimento e manutenção de 

problemas relacionados ao sono (Cain & Gradisar, 2010; Hale & Guan, 2015). Estudo recente 

realizado com pais de crianças de 6 a 36 meses identificou associações significativas entre a 

frequência de uso de equipamentos touchscreen (tablet e celular) e redução na duração de 

sono noturno, aumento da sonolência diurna e aumento na latência do sono (Cheung et al., 

2017). Além disso, o acesso a televisão por mais de uma hora e à noite também foi preditor do 

sono encurtado em crianças com até dois anos e três meses (McDonald, Wardle, Llewellyn, 

van Jaarsveld, & Fisher, 2014).  

  Esses resultados indicam que logo nos primeiros anos de vida há uso de equipamentos 

touchscreen, com o agravo que esses equipamentos são portáteis e podem ser carregados 

pelas crianças para o quarto ou qualquer outro ambiente, aumentando o tempo de exposição a 

esses equipamentos. Adicionalmente, os dispositivos com telas pequenas reproduzem 

notificações informando aos usuários novidades (novos vídeos, mensagens, atualizações de 

jogos), inclusive nos momentos que não estão sendo utilizados. Essa característica pode 

provocar novos problemas relacionados ao sono, uma vez que os sinais sonoros e visuais das 

notificações podem interromper o sono das crianças (Falbe et al., 2015). 

  Em crianças mais velhas foram encontrados resultados semelhantes. O uso excessivo 

de vários tipos de equipamentos eletrônicos (smartphones, televisão, videogames, 

computador) esteve associado com aumento na latência do sono e consequentemente na 
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diminuição da duração do sono noturno (Cain & Gradisar, 2010). Um estudo longitudinal, 

investigou os efeitos de equipamentos específicos, televisão e computador, e identificou que o 

uso elevado desses equipamentos ao longo do dia foi preditor de horário de deitar tardio e da 

menor duração de sono, principalmente em dias escolares (Nuutinen, Ray, & Roos, 2013).  

 Outra pesquisa, realizada com crianças com idade média de 10 anos, identificou 

associação entre presença de televisão e equipamentos com telas menores (celular e tablet) no 

quarto e menor duração de sono em dias escolares. No entanto, a percepção de sono 

insuficiente foi mais relatada pelas crianças que dormiam com dispositivos de tela pequena 

próximo a cama (Falbe et al., 2015).  

 Também são identificadas diferenças nos prejuízos para meninos e meninas. Nuutinen, 

Ray e Roos (2013) identificaram associação entre a presença de computador e televisão no 

quarto com piores hábitos de sono apenas em meninos, talvez pela diferença nas formas de 

uso desses equipamentos e do conteúdo acessado, visto que as meninas os utilizam em maior 

frequência para comunicação, enquanto os meninos costumam jogar, inclusive jogos violentos 

(Garrison, Liekweg, & Christakis, 2011). Essas diferenças no uso sugerem possíveis motivos 

para os meninos apresentarem horário de deitar tardio e mais despertares a noite, quando 

comparados com as meninas (Cespedes et al., 2014). 

 Portanto, ainda que seja essencial que as crianças apresentem sono com duração 

adequada e de qualidade, a irregularidade nos horários de deitar advindas principalmente do 

uso de dispositivos eletrônicos pelas crianças pode mediar situações de privação parcial de 

sono e suas consequências, pois o horário de levantar, geralmente, marcado pelo início das 

aulas pela manhã não é flexível (Belísio et al., 2010). 
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 Os mecanismos que subjazem essa relação entre mídias e os impactos na quantidade e 

qualidade do sono ainda estão em investigação, entretanto algumas hipóteses são levantadas 

por pesquisadores da área. Na primeira, os conteúdos estimulantes disponíveis nas mídias 

aumentariam o alerta fisiológico próximo ao horário de dormir, o que dificultaria o início do 

sono. Adicionalmente, o uso dos eletrônicos ocuparia momentos de atividades calmas e 

relaxantes de preparação para o adormecer e início do sono (Cain & Gradisar, 2010).  

 Uma segunda explicação, compreende os efeitos da exposição à  luz azul emitida pelos 

dispositivos eletrônicos na supressão do hormônio da melatonina, atrasando o início do sono e 

promovendo o alerta (Cain & Gradisar, 2010; Cheung et al., 2017). Outra hipótese, 

compreende a presença de comportamentos dos pais que poderiam influenciar na 

irregularidade do sono e aumento do uso dos equipamentos pelas crianças, à medida que os 

comportamentos reproduzidos por eles são importantes fontes de informação e aprendizagem 

para as crianças. Deste modo, pesquisa recente mostrou que o uso de equipamentos 

eletrônicos pelos pais no quarto foi associado a reprodução da utilização desses equipamentos 

pelas crianças (Buxton, Chang, Spilsbury, Bos, Emsellem, & Knutson, 2015). Por fim, a 

continuidade do uso de equipamentos eletrônicos próximo ao horário de dormir diminuiria a 

disponibilidade de horas para o sono, uma vez que levaria ao início de sono mais tardio 

(Cheung et al., 2017). 

 Em reforço ao apresentado, é recorrente e bem documentado na literatura as 

consequências crônicas e graves das alterações de sono na infância. Entretanto, esse 

fenômeno ainda recebe pouca ou nenhuma atenção (Gruber et al., 2016a; Paruthi et al., 2016). 

Cerca de 25% das crianças apresentam algum problema de sono durante a infância, e essas 

queixas aumentam exponencialmente quando há outras morbidades associadas, como 

alterações neurológicas e outras doenças que acarretam alterações no processo de 



34 

 

desenvolvimento (Mindell, Boaz, Joffe, Curtis, & Birley, 2004; Maski & Owens, 2016; 

Owens, 2008). Ademais, as preocupações relacionadas ao sono se configuram como a 

segunda mais relatada pelos pais, sendo inferior apenas as queixas de comportamento opositor  

(Christophersen & Mortweet, 2001; Martin, Hiscock, Hardy, Davey, & Wake, 2007).  

 As queixas subjetivas e alterações objetivas no sono podem variar de condições 

transitórias e, em alguns casos esperadas para determinada faixa de desenvolvimento, para 

situações que adquirem cronicidade, persistindo na adolescência e até mesmo na idade adulta 

(Owens, 2005; Reidy, Raposa, Brennan, Hammen, Najman, & Johnson, 2016). Desta forma, a 

continuidade dos problemas de sono e ausência de tratamento podem ser considerados fatores 

de risco ao processo de desenvolvimento normal das crianças (Simola, Liukonnen, Pitkäranta, 

Pirinem, & Aronen, 2012). 

 Ao longo do processo de desenvolvimento é possível identificar variação na 

prevalência e na tipologia dos problemas de sono apresentados pelas crianças, assim como na 

percepção dos pais em relação ao sono dos seus filhos. Geralmente existe a impressão que nos 

primeiros meses de vida os lactantes apresentam um padrão de sono caótico, entretanto, como 

discutido, esse padrão é natural e faz parte do processo de maturação do componente 

circadiano de regulação do sono. Consoante ao padrão irregular de sono dos filhos, muitos 

pais apresentam queixas em relação ao seu sono, bem como apresentam fadiga e, consequente 

dificuldade para realizar suas atividades laborais e sociais; além de diminuição no 

desempenho e presença de estresse (Lam, Hiscock, Wake, 2003). 

 Estudos internacionais indicam que de 20% a 30% das crianças até dois anos 

apresentam problemas relacionados ao sono e as queixas predominantes se referem à 

dificuldade para iniciar o sono e presença de despertares durante a noite (Wake, Morton-

Allen, Poulakis, Hiscock, Gallagher, & Oberklaid, 2006). As crianças em idade escolar, 
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apresentam maior prevalência de problemas comportamentais, tais como, a resistência em ir 

para cama, sendo comum realizarem solicitações diversas (mais um beijo de boa noite ou 

mais uma história antes de dormir), a fim de atrasar o início do sono, ou simplesmente não 

obedecem a solicitação de ir para cama (Mindell, Meltzer, Carskadon, & Chervin, 2008; 

Owens, 2007).  

 Pesquisas dessa natureza  ainda são exíguas no Brasil.  Pires, Vilela e Câmara (2012) 

apresentam evidências semelhantes aos achados de estudos internacionais descritos. Nessa 

pesquisa, com crianças brasileiras, identificou-se a presença de despertares noturnos, 

especialmente em bebês, com incidência de dois ou mais despertares durante noite, e 

frequência de uma ou mais vezes por semana, em 44% da amostra. A relutância em ir para a 

cama foi mais comum entre pré-escolares (56,5%) e escolares (54,4%), o que também condiz 

com pesquisas internacionais. 

 Analogamente, tais problemas quando persistentes e não tratados também podem 

repercutir na duração do sono das crianças (Matricciani, Blunden, Rigney, Williams, &  Olds, 

2013). Ainda no século XIX pesquisadores destacavam que as crianças não estavam dormindo 

o suficiente (Johnson, 1899). Estudos clínicos e experimentais recentes com uso de medidas 

objetivas e de autorrelato também indicam que as crianças apresentam tempo total de sono 

aquém do esperado (Matricciani et al., 2013; Mindell, Sadeh, Wiegand, How, & Goh, 2010; 

Olds, Maher, Blunden & Matricciani, 2010). 

  Há um esforço, principalmente na última década, em delinear recomendações 

relativas a duração de sono por período de desenvolvimento. Na última atualização, 

operacionalizada pela National Sleep Foundation e realizada por equipe multidisciplinar com 

18 especialistas, definiu-se que para indivíduos saudáveis a duração de sono adequada por 

faixa etária é: (1) entre 14 e 17 horas para recém-nascidos com até 3 meses; entre 12 e 15 
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horas para crianças de 4 a 11 meses; de 11 a 14 horas para aquelas entre 1 e 2 anos;  entre 10 e 

13 horas para pré-escolares de 3 a 5 anos; entre 9 e 11 horas para aquelas entre 6 e 13 anos 

(Hirshkowitz,  et al., 2015). 

 Achados de um estudo nacional indicam que uma a cada dez crianças com idade entre 

3 e 12 anos dorme menos de oito horas por noite (Pires, Vilela, & Câmara, 2012), enquanto é 

recomendada a duração mínima de 9 horas (Hirshkowitz, et al., 2015). Em consonância, meta-

análise recente realizada com pesquisas de 20 países, no intervalo de 1905 a 2008 e 

envolvendo quase 700 mil crianças, ratifica o fenômeno de redução na duração de sono na 

infância, expressa pela diminuição de 0,75 minutos por noite, por ano, totalizando uma 

redução 77 minutos e 15 segundos na duração do sono das crianças nos últimos 103 anos. 

Além disso, o sono encurtado foi mais significativo em meninos, crianças mais velhas e em 

dias escolares (Matricciani, Olds, & Petkov, 2012).  

 Algumas das pesquisas citadas anteriormente não apresentavam como foco a 

identificação de fatores associados ou possível causalidade das alterações de sono descritas, 

entretanto, apresentavam alguns aspectos sociais e ambientais que apresentam íntima relação 

com esse fenômeno. Por outro, um fator individual, o cronotipo, também deve ser 

considerado ao analisar a presença de alterações de sono na infância.  

 Um estudo realizado em Singapura, com crianças entre 4 e 5 anos avaliou a relação 

entre cronotipo e presença de problemas de sono, identificando que aquelas consideradas 

vespertinas apresentavam horários de dormir e acordar mais tardios, menor duração de sono 

nos dias escolares e mais problemas de sono quando comparadas aquelas de cronotipo 

matutino ou intermediário (Jafar, et al., 2017). Esse estudo apresenta ponto relevante ao 

analisar essa relação em crianças que ainda não estão submetidas a horários inflexíveis de 
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início das aulas, visto que, a variação individual do cronotipo e presença de alterações ocorreu 

independente do marcador social do horário escolar fixo. 

 Portanto, as alterações de sono na infância, como o sono insuficiente, além da ausência 

de intervenção ou tratamento adequado para tais problemas associam-se em curto e longo 

prazo a impactos negativos na saúde global e desempenho dos indivíduos. Estudos 

longitudinais apresentam que os problemas de sono quando não tratados, por serem 

considerados transitórios e sem consequências graves durante a infância, podem originar e/ou 

agravar problemas de saúde na idade adulta (Klein & Gonçalves, 2008; Reidy, Raposa, 

Brennan, Hammen, Najman, & Johnson, 2016). 

 A manutenção de problemas relacionados ao sono da segunda para terceira infância 

pode implicar em aumento do risco das crianças apresentarem sintomas de humor depressivo 

e ansiedade, além de prejuízo na saúde e necessidade de suporte extra no ambiente escolar 

(Simola et al., 2012). Além disso, pode afetar negativamente o desenvolvimento cognitivo das 

crianças refletindo no desempenho acadêmico, no comportamento (irritabilidade, 

agressividade, dificuldades para controlar impulsos, hiperatividade), ocasionar risco de 

sobrepeso e obesidade, repercutir em doenças imunes e cardiovasculares, o que pode impactar 

negativamente a qualidade de vida (Astill, Van der Heijden, Van Ijzendoorn, & Van Someren, 

2012; Chaput, 2016; Dewald, Meijer, Oort, Kerkhof, & Bogels, 2010; Klein & Gonçalves, 

2008; Nelson, Nelson, Kidwell, James, & Espy, 2015; Reidy et al., 2016). 

 Desta forma, o sono é cada vez mais reconhecido como estado neurofisiológico 

fundamental para o neurodesenvolvimento (Kurt, Olini, Huber, & LeBourgeois, 2015). No 

tocante ao desempenho cognitivo, achados apontam o impacto das alterações do sono e/ou 

transtornos de sono em processos cognitivos como: habilidades visuoespaciais, atenção, 

memória operacional, memória declarativa e de procedimento, além de inteligência, funções 
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executivas, concentração (Araújo & Almondes, 2013; Csábi, Benedek, Janacsek, Zavecz, 

Katona, & Nemeth, 2015; Nelson et al., 2015; Turnbull, Reid, & Morton, 2013). Ademais, 

estudo de natureza longitudinal, identificou que a presença de problemas de sono nos 

primeiros de vida apresenta associação com alterações cognitivas nos anos posteriores 

(Nelson et al.,2015).  

 Adicionalmente, também se observa efeitos negativos da presença de alterações do 

sono das crianças no desempenho diurno de outros membros da família. Nas situações que os 

filhos apresentam problemas de sono há impacto negativo na qualidade de sono, 

funcionamento diurno e bem-estar subjetivo dos pais, além da presença de sintomatologia 

depressiva, fadiga, estresse e conflitos conjugais (Kelly & El-Sheikh, 2011; Meltzer & 

Mindell, 2007; Sadeh, Tikotzky, & Scher, 2010). Concomitante a isso, os pais podem 

apresentar problemas de sono ou até mesmo transtornos de sono, pelo filho estar desperto e 

não conseguir dormir (Mindell, Kuhn, Lewin, Meltzer, & Sadeh, 2006). 

 Haja vista os aspectos descritos, é importante destacar que a expressão do CSV, 

principalmente na infância, deve ser analisado num prisma biopsicossocial, pois a arquitetura, 

a organização e regulação do sono são fruto de processos biológicos intrínsecos, entretanto 

características culturais, conhecimentos parentais, ambiente social e escolar, em que essa 

criança está inserida também influenciam a expressão do CSV (Belísio et al., 2010; Jenni & 

Carskadon, 2005; Mindell, Sadeh, Kwon, Goh, 2013; Tsai & Li, 2004). Por conseguinte, as 

alterações no sono durante a infância devem ser consideradas um problema com implicações 

globais para a saúde, uma vez que em associação aos problemas de sono há uma série de 

impactos negativos, os quais  podem afetar todos que compõem a família. 
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1.3. Jogo Quarto Perfeito: uma estratégia para promoção de hábitos de sono com 

crianças 

 Ainda no século XIX, alguns pesquisadores alertavam sobre a diminuição na extensão 

do sono das crianças e suas consequências (Johnson, 1899). Conforme descrito na seção 

anterior, há vasta literatura acerca dos prejuízos associados às alterações de sono na infância, 

o que alerta para necessidade de intervenções que atuem nesse cenário com brevidade (Gruber 

et al, 2016a; Meltzer & Mindell, 2007; Mindell et al., 2011). Nessa lógica, a promoção do 

sono saudável na infância deveria ser priorizada em níveis semelhantes à promoção de 

atividades físicas e alimentação saudável (Perry, Patil, & Presley-Cantrell, 2013).  

 Dentre as propostas de intervenção, há as recomendações relativas à higiene do sono, 

que compreendem um rol de praticas comportamentais e ambientais, com foco em três 

aspectos fundamentais: consistência nos horários de dormir e levantar; adequação do 

ambiente do sono e das atividades prévias ao sono, sendo utilizadas com populações clínicas e 

não clínicas, com objetivo de promover sono de boa qualidade e duração adequada (Irish, 

Kline, Gunn, Buysse, & Hall, 2015; Matricciani, Olds, Blunden, Rigney, & Williams, 2012; 

Stepanski & Wyatt, 2003). Logo, constituem uma possibilidade para atuar na prevenção dos 

problemas de sono e manejo, nos casos em que já ocorreu a instalação de alteração no padrão 

de sono da criança (Bathory & Tomopoulos, 2017; Moore, Meltzer, & Mindell, 2008).   

 Pesquisas recentes elucidam a importância da construção de intervenções para 

crianças, uma vez que nessa faixa etária há maior receptividade e possibilidade de 

manutenção/transferência dos hábitos ao longo do desenvolvimento, assim como de redução 

e/ou eliminação de efeitos negativos advindos da manutenção de hábitos inadequados em 

relação ao sono. Em adição, o ambiente escolar é sugerido como um espaço ideal para 

promoção de intervenções cujo objetivo é a promoção de saúde, por oferecer infraestrutura 
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educacional adequada que permite uma boa relação de custo-benefício (Gruber, Somerville, 

Bergmame, Fontil, & Paquin, 2016). 

 Por outro lado, ainda são observadas dificuldades na efetivação dos conhecimentos da 

academia em ações e políticas públicas efetivas na promoção do sono saudável para as 

crianças, sendo notado na realidade, aplicações lentas e frequentemente infrutuosas (Gruber et 

al., 2016a). Uma das dificuldades para implementação desse tipo de intervenção compreende 

a adesão e engajamento de pais, professores e instituições de ensino (Gruber, Somerville, 

Bergmame, Fontil, Paquin, 2016; Jones, Owens, & Pham, 2012). 

 Mindell, Meltzer, Carskadon e Chervin (2009), investigaram a relação entre práticas 

de higiene do sono na infância e parâmetros de sono numa amostra de 1493 pais/responsáveis. 

Os resultados desse estudo indicaram associação significativa de uma boa higiene do sono 

com sono de melhor qualidade e duradouro em crianças de 0 a 10 anos. No Brasil, são poucos 

os estudos a aplicar a educação em higiene do sono com crianças, entretanto pesquisas 

realizadas em outros países apresentam correlações positivas entre aplicação de higiene do 

sono e a melhora da qualidade de sono, assim como de repercussões mais gerais na qualidade 

de vida e humor (Halal & Nunes, 2014).  

 O Programa Saúde na Escola, instituído em 2007 por meio do Decreto n° 6.286, 

apresenta como objetivo o desenvolvimento de ações em parceria com as equipes de saúde da 

família, com a finalidade de promover formação integral para os estudantes da rede pública de 

ensino, por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. Esse programa poderia 

configurar-se como uma oportunidade de implementação de ações em prol da promoção do 

bom sono, contudo, observa-se ausência desse objetivo, sendo foco as ações voltadas para 

aspectos nutricionais, clínicos, de saúde bucal, promoção de atividades físicas, prevenção de 

uso de drogas, entre outros. 



41 

 

 No que se refere às intervenções, um exemplo de estratégia bem sucedida é o 

programa de educação em higiene do sono “Sweet Dreamzzz Early Childhood Sleep 

Education Program”, o qual inclui três vertentes: crianças (de 3 a 5 anos), pais e professores 

(por meio de convite para participação em workshops). A aplicação desse programa no ciclo 

escolar e familiar produziu efeitos positivos no conhecimento dos pais sobre o sono, atitudes e 

percepção de auto-eficácia, além de aumento em 30 minutos da duração de sono noturno das 

crianças (Wilson, Miller, Bonuck, Lumeng,& Chervin, 2014).  

 Outro estudo, realizado com crianças mais velhas com idade entre 11 e 13 anos, 

identificou aumento de 10 minutos na duração do sono, entretanto, sem alterações no 

conhecimento sobre o sono ou hábitos de sono. Essa alteração não foi mantida nas avaliações 

seguintes. O programa de intervenção dessa pesquisa incluiu a participação dos pais, 

professores e crianças. Os pais receberam um folheto informativo sobre como implementar as 

recomendações do programa, os professores participaram de um treinamento de três horas e 

receberam um manual de orientações sobre o programa. Por fim, as crianças participaram de 

quatro momentos com os professores, em que foram discutidos aspectos da fisiologia do sono 

e hábitos de higiene do sono. Ademais, as crianças receberam material com o resumo dos 

aspectos discutidos em sala de aula, além de atividades para reforçar o explicado em classe 

(Rigney et al., 2015). 

 De forma geral, os programas de intervenção apresentam resultados positivos em 

relação a aprendizagem sobre o sono e bons hábitos de sono, entretanto, a mudança 

comportamental ainda é um desafio e são poucas pesquisas a alcançar este objetivo (Blunden; 

& Rigney, 2015). Outras estratégias eficientes inserem apenas os pais e educadores em 

contato com informações sobre a educação em higiene do sono, sendo a participação das 

crianças limitada a recepção das alterações aplicadas pelos pais (Keshavarzi et al., 2014).  
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 Por outro lado, também há pesquisas que buscam intervir através de campanhas 

educativas sobre bons hábitos de sono, com foco na promoção do sono saudável por meio da 

disseminação das informações com pais/cuidadores. A campanha "Sleep Well" tinha como 

objetivo fornecer um número menor de informações, todavia por mais de um mecanismo de 

ação. Desta forma, nesta pesquisa, junto a entrega de uma cama a cada criança pertencente a 

um núcleo familiar de menor status socioeconômico, também foi fornecido aos pais três 

objetos para lembrá-los dos bons hábitos de sono, foram eles: um folheto de informações, um 

imã de geladeira e um marca páginas. Nesses objetos foram dispostas três frases relativas a 

bons hábitos de sono: (1) o horário de dormir deve ocorrer antes das 21 horas; (2) a criança 

deve evitar ingerir todos os tipos de cafeína e (3) mantenha os eletrônicos fora do quarto de 

dormir da criança (Mindell, Sedmak, Boyle, Butler, & Williamson, 2016).  

 Por fim, a pesquisa contou com um grupo controle que recebeu informações sobre 

higiene bucal. Os resultados indicaram um aumento na duração do sono das crianças cujos 

pais receberam orientações sobre hábitos de sono e diminuição dos dispositivos eletrônicos 

presentes no quarto das crianças em comparação ao grupo controle. No entanto, não foram 

identificadas alterações significantes no consumo de produtos com cafeína. Tais resultados 

indicam que uma intervenção simples e de baixo custo pode modificar hábitos de sono das 

crianças, todavia, não há como mensurar se o efeito observado decorreu da provisão de uma 

cama ou das recomendações de higiene de sono, uma vez que não foi incluído um grupo que 

não receberia a cama (Mindell et al., 2016). 

 Outro estudo, desta vez na sala de espera de um hospital, também ofereceu um folheto 

informativo para os pais, com objetivo de: promover hábitos de sono saudáveis para crianças 

de três meses a doze anos, porém o sono das crianças não foi avaliado. Essa pesquisa tinha 

como objetivo avaliar se uma intervenção pontual e de baixo custo poderia aumentar o 



43 

 

conhecimentos dos pais sobre o sono, bem como promover comportamentos de promoção do 

bom sono para as crianças. Para isso, os pesquisadores elegeram pontos cruciais, os quais 

indicariam os objetivos do material entregue, a saber: explicação das possíveis consequências 

do sono insuficiente; promover hábitos de sono apropriados para a idade; informar aos pais 

sobre  bons hábitos de sono e duração de sono apropriada para o desenvolvimento saudável. 

Os resultados desse estudo mostraram que após a intervenção houve um aumento do 

conhecimento dos pais sobre o sono, bem como mais de 50% dos pais relataram que 

planejavam modificar hábitos de sono inadequados, no entanto, não foi avaliado se houve 

execução das mudanças intencionadas (Jones, Owens, & Pham, 2013). 

 O projeto de extensão "Durma bem, meu bem," desenvolvido no Brasil, apresentava 

como proposição a divulgação contínua de informações sobre a importância do sono, como 

também sobre transtornos de sono e formas de manejo. Para tanto, utilizou panfletos sobre os 

temas citados; palestras para pais e profissionais interessados; elaboração de material dirigido 

às crianças, com objetivo de promover autonomia na hora de dormir por meio do 

estabelecimento de rotinas pré-sono, além de programa de atendimento para pais e crianças 

com problemas de sono (Pinheiro, Pires, Câmara, de Almeida, Oliveira, & Ferreira, 2013).  

 Outra intervenção, a "Hora do Soninho", desenvolvida junto a uma creche na cidade 

de Assis, em São Paulo, apresentava como meta promover ações que auxiliassem os 

funcionários da instituição nos momento da "hora do soninho", como também fornecer 

informações aos pais sobre a importância do sono e consequências para a saúde física e 

emocional da sua criança. Essa intervenção incluiu ações no ambiente, afim de promover um 

espaço aprazível e confortável para o sono das crianças; reuniões com os pais para orientação 

sobre a relevância do sono; orientação dos funcionários da instituição sobre quais atividades 

realizar antes do horário disponível para o sono dos alunos e como tornar o ambiente 
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adequado para esse momento. Por fim, também foram realizadas ações junto as crianças, com 

a utilização de materiais elaborados pelo laboratório de pesquisa proponente da intervenção, a 

saber: contação de histórias (O Astronauta Pou, A Fada do Sono e o gibi Durma bem, meu 

bem!), uso de músicas calmas e teatro de "dedoche" ou fantoches (Bertolucci, Pires, & Souza, 

2015). Essas intervenções não apresentaram proposição de medidas de avaliação de melhoria 

dos parâmetros de sono das crianças. 

 Consoante a isso, iniciativas de sociedades especializadas na área, mesmo que 

abarcando componentes isolados da higiene do sono, estão sendo divulgadas. A Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP) disponibilizou em domínio público um conjunto de orientações, 

nomeado "Saúde das crianças e adolescentes na era digital", com objetivo de informar e 

orientar pediatras, pais, educadores, escolas, crianças e adolescentes sobre os problemas 

relacionados ao uso excessivo de tecnologias por crianças e adolescentes, abordando temas, 

como: tempo de tela,  além do ódio e intolerância na internet.  

Assim, no que compreende o tempo de tela e uso de dispositivos eletrônicos a SBP 

recomenda que a utilização deve levar em consideração a idade da criança, sendo 

recomendado limitar a exposição a uma hora por dia para aquelas com idade entre 2 e 5 anos; 

proibir o acesso a conteúdos digitais inapropriados a crianças com menos de dois anos, nas 

horas que antecedem o sono e nas refeições, além de evitar que as crianças entre 0 e 10 anos 

usem o computador ou assistam televisão em seus quartos (Sociedade Brasileira de Pediatria, 

2016). 

 À vista dessas lacunas nas intervenções descritas, bem como na difusão ainda limitada 

e recente das ações relacionadas a promoção do bom sono, o crescimento do uso de jogos 

sérios/educacionais para promoção de educação em saúde, emerge como uma estratégia 

passível de integração a Higiene do Sono, a fim de incluir o componente da fantasia e o lúdico 
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nesse tipo de intervenção para o público infantil (Blumberg & Burke, 2015), colaborando com 

a promoção do engajamento e participação ativa das crianças no processo de construção do 

conhecimento e mudanças comportamentais.  

 A definição de jogos educativos/sérios está em evolução, principalmente, pelo caráter 

recente desta modalidade de intervenção e/ou educação. No entanto, uma característica 

transversal aos jogos engloba o objetivo de promover alguma mudança nos usuários, seja a 

promoção de conhecimento, atitudes, habilidades físicas ou cognitivas, saúde ou bem estar, 

não se limitando a proporcionar entretenimento (McCallum, 2012). Posto isso, os jogos sérios 

podem ser definidos como “jogos que objetivam proporcionar entretenimento e promoção de 

educação, além de treinar ou mudar comportamento" (Stokes, 2005).  

 Os jogos sérios/educativos podem ser classificados, de acordo com a plataforma de 

aplicação, em digitais e não digitais. Os primeiros envolvem a interação humana com uma 

interface de usuário presente em alguns dispositivos eletrônicos (celular, tablet, computador), 

o qual promoverá feedback ao usuário, enquanto os não digitais utilizam outros recursos, 

como: tabuleiros, cartas, papeis e coleções (Mitamura, Suzuki, & Oohori, 2012; Petri, & von 

Wangenheim, 2016). 

 Nas últimas décadas tem havido uma explosão no desenvolvimento desses jogos, 

principalmente dos digitais (Lau, Smit, Fleming, & Riper, 2017), com aplicação em várias 

áreas, a saber: saúde (com objetivo de promoção de qualidade de vida e desenvolvimento de 

hábitos saudáveis); treinamento cultural; em empresas para treinamento e capacitação de 

funcionários; treinamento de habilidades sociais, para auxiliar as pessoas na tomada de 

decisão; na educação formal, como mecanismo para aprendizagem, motivação e auxílio para 

professores e alunos (Boyle, Hainey, Connolly, Gray, Earp, & Ott, 2016). Destaca-se que, na 

área de educação formal, as aplicações ocorrem no ensino superior, bem como no ensino 

médio e fundamental (Boyle, Hainey, Connolly, Gray, Earp, & Ott, 2016).   



46 

 

  Uma metanálise recente investigou a eficácia de jogos sérios/educativos digitais para 

o tratamento de sintomas de transtornos mentais, identificando um efeito moderado na 

redução de sintomas psiquiátricos. Desta forma, por meio de treinamento de habilidades 

físicas, cognitivas e emocionais, além da psicoeducação, esses jogos sérios proporcionaram 

resultados positivos no tratamento da sintomatologia depressiva, transtorno de estresse pós-

traumático, declínio cognitivo, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, entre outros. 

Esses jogos apresentavam como proposta o uso da estratégia de resolução de problemas e/ou 

treinamento de habilidades por meio de desafios e gradação de níveis dos jogos para alcançar 

o objetivo educacional e de tratamento (Lau, Smit, Fleming, & Riper, 2017). 

 Ainda no campo da saúde, alguns jogos que buscam a promoção de hábitos saudáveis 

têm apresentado crescimento nos últimos anos. Deste modo, há jogos com objetivo de 

promover alimentação saudável, pratica regular de atividades físicas, comportamento sexual 

seguro, manejo de doenças crônicas, entre outros (DeSmet, Shegog, Van Ryckeghem, 

Crombez, & De Bourdeaudhuij, 2015; Scarle, Dunwell,  Bashford-Rogers, Selmanovic, 

Debattista, & Chalmers, 2011; Viggiano et al., 2015). 

  DeSmet, Van Ryckeghem, Compernolle, Baranowski, Thompson e Crombez (2014), 

em estudo de metanálise identificaram que as intervenções com jogos sérios aumentaram o 

conhecimento sobre o tema proposto e a adesão a hábitos saudáveis. Em comparação à 

avaliação inicial, no entanto, o tamanho do efeito, isto é, o tamanho da diferença entre os 

momentos de avaliação, foi pequeno. Adicionalmente, os jogos sérios estão sendo usados para 

o treinamento de profissionais de saúde, a fim de evitar erros que possam comprometer a 

saúde dos pacientes (Wattanasoontorn, Boada, García, & Sbert, 2013). 

 Também há jogos construídos e aplicados no contexto brasileiro, como o (IN)DICA-

SUS que apresenta como público alvo profissionais de saúde e almeja propiciar ambiente 

lúdico para o ensino sobre política de saúde do Brasil (Pires & Guilhem, 2013). Outros, visam 
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a promoção de hábitos saudáveis, auxiliar em tratamentos de saúde e nos processos de 

reabilitação (Deguirmendjian, de Miranda, & Zem-Mascarenhas, 2016), como os jogos 

voltados para apoio na educação em higiene oral de crianças e apoio ao tratamento (de 

Vasconcelos Filho, da Rocha, Sousa, Holanda, Silva, & Macambira, 2014); aqueles 

construídos para promoção de conhecimento sobre doenças como a dengue (Buchinger & 

Hounsell, 2015); prevenção de uso de drogas (Rutes, Oliveira, Silva, & Hounsell, 2015) e 

como recursos didáticos para o ensino (Cardoso, Giraldello, & Batista, 2013).  

 Por conseguinte, a intervenção com jogos sérios/educativos configura-se como um 

campo promissor e inovador na área da saúde, com aplicações em níveis de promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação. Os jogos são construídos para públicos e objetivos 

específicos. Quando o público-alvo é crianças observa-se que as principais finalidades são: 

promover a aprendizagem em sala de aula, por meio de recurso atrativo e lúdico, além de 

alteração comportamental, a qual pode ou não influenciar alteração de outros parâmetros, 

mesmo que estes não sejam foco da intervenção. No entanto, os mecanismos que subjazem a 

avaliação da real eficácia dos jogos ainda são inconclusivos e hipóteses são levantadas. 

Alguns autores, apontam a inclusão de histórias/narrações que visem a imersão no tema 

proposto, o uso de feedback imediato, presença de recompensas e desafios como estratégias 

que podem auxiliar no êxito dos jogos sérios (Baranowski et al., 2016).  

  Posto isto, pesquisadores definem os seguintes aspectos como essenciais e 

desafiadores para construção e aplicação de jogos sérios: conhecer o processo de 

desenvolvimento da criança, promoção de feedback aos jogadores, balanço entre as 

habilidades dos jogadores e as necessárias para jogar o jogo, simplicidade, tempo de feedback 

o qual permita reflexão sobre o sucesso e fracasso, explicação do funcionamento e objetivo do 

jogo, sendo a fantasia e o feedback requisitos fundamentais para mudança cognitiva e 

comportamental (Blumberg & Burke, 2014). 
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 À vista da discussão realizada, o jogo “Quarto Perfeito: aprenda a dormir bem”, 

desenvolvido pelos pesquisadores deste estudo, segue o constructo dos jogos 

sérios/educacionais não digitais e sua construção foi estabelecida com base nas 

recomendações de higiene do sono, configurando-se como uma possível ferramenta de 

intervenção para promoção de saúde ao suscitar bons hábitos de sono em crianças com idade a 

partir de sete anos. Esse jogo apresenta registro de direitos autorais na Fundação Biblioteca 

Nacional e se encontra em processo de patenteamento, sob o protocolo BR 10 2015 032215 1 

(Instituto Nacional da Propriedade Industrial). 

 A proposta de criação desse jogo educativo sobre hábitos de sono surgiu em 2014, em 

virtude de duas razões principais: (1) a constante solicitação de avaliação e atendimento 

clínico  relacionado ao sono com crianças, no Ambulatório de Sono (AMBSONO), localizado 

no Hospital Universitário Onofre Lopes; e (2) e a presença recorrente de intervenções e/ou 

estratégias para promoção do sono das crianças que apresentavam como público alvo os pais, 

conferindo as crianças um papel passivo no processo de aquisição do conhecimento sobre o 

sono. 

 Deste modo, nosso objetivo inicial foi construir um jogo que permitisse a participação 

ativa das crianças durante a intervenção, por meio de um recurso divertido que promovesse 

engajamento e motivação para modificação dos hábitos de sono. Para isso, buscamos por 

literatura científica que indicasse os aspectos fundamentais para construção e elaboração de 

jogos educativos, bem como selecionamos as recomendações a serem incluídas no jogo, de 

acordo com evidências empíricas das práticas de higiene do sono que poderiam promover o 

sono saudável. 
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2. Objetivos 

 

 2.1. Objetivo Geral 

Avaliar os efeitos do jogo de tabuleiro “Quarto Perfeito: aprenda a dormir bem” nos 

hábitos e parâmetros de sono de crianças saudáveis. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

(1) Caracterizar o padrão de sono, hábitos de sono e sonolência das crianças nas etapas de 

pré-intervenção e pós-intervenção (avaliação imediata e de seguimento);  

(2) Comparar o padrão de sono, hábitos de sono e sonolência das crianças antes e após a 

intervenção a fim de avaliar o efeito;  

(3) Comparar o padrão de sono, hábitos de sono e sonolência das crianças antes da 

intervenção e na avaliação de seguimento a fim de avaliar a manutenção do efeito. 

 

3. Problema de Pesquisa e Hipóteses 

3.1. Problema  

 

Quais são os efeitos do jogo sério “Quarto Perfeito: aprenda a dormir bem” nos 

hábitos e parâmetros de sono de crianças saudáveis? 
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3.2. Hipóteses 

 

Foram levantadas as seguintes hipóteses: 

Hipótese nula: A intervenção com o jogo sério  “Quarto Perfeito: aprenda a dormir 

bem” não promoverá alterações nos hábitos e parâmetros de sono das crianças. 

H(1): A intervenção com o jogo sério “Quarto Perfeito: aprenda a dormir bem” é capaz 

de modificar os hábitos de sono inadequados relacionados a ausência de consistência nos 

horários de dormir e levantar, inadequação do ambiente do sono e das atividades prévias 

ao sono das crianças; 

H(2):  A intervenção com o jogo sério “Quarto Perfeito: aprenda a dormir bem” ao 

promover alterações nos hábitos de sono proporcionará aumento na duração de sono e 

menor irregularidade para os horários de deitar e levantar do sono. 

4. Método 

 Trata-se de um estudo quantitativo, de natureza prospectiva, com delineamento quasi-

experimental (Cook, 2015), uma vez que não foi possível usar método de randomização para 

alocar os sujeitos que iriam receber a intervenção em virtude de dificuldade  para promover a 

adesão dos pais a pesquisa. Deste modo, justifica-se tais características pela proposição de:  

(a) avaliar os participantes em três momentos ao longo do estudo, a saber: pré-intervenção, 

pós-intervenção imediata e avaliação de seguimento, após quatro semanas; (b) utilização de 

grupo controle, o qual não será submetido a intervenção, com objetivo de inferir os efeitos 

através da comparação entre os grupos; (d) inserção de intervenção no grupo experimental, o 

que permitirá avaliar a modificação dos parâmetros avaliados, determinando a validade da 

intervenção (Suresh, 2011).  
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4.1. Participantes 

 A princípio, o estudo seria desenvolvido com alunos do segundo ano do Ensino 

Fundamental do turno matutino de uma instituição de ensino privada da cidade de Natal (Rio 

Grande do Norte) e o número amostral seria de 60 crianças, uma vez que o número de alunos 

por turma desta instituição varia de 23 a 28 crianças, totalizando 103 crianças elegíveis a 

participar da pesquisa. Entretanto, a aceitação dos pais ao estudo foi baixa e apenas três pais 

indicaram o desejo de participar e autorizaram a participação dos filhos. 

 Em parceria com coordenação pedagógica e com  intuito de continuar a pesquisa nessa 

instituição desenvolvemos algumas estratégias para promover a adesão dos pais. A primeira 

foi tornar o convite para reunião atrativo (Apêndice A) e disponível nas mídias sociais da 

escola. Concomitante, realizamos atividade lúdica com as crianças explicando a importância 

do sono e as consequências de não dormir bem. Nesse momento, foram enviados os convites 

para a reunião inicial da pesquisa, todavia, a adesão ainda foi baixa, apenas 4 pais 

confirmaram participação.  

 Desta forma, frente as dificuldades encontradas optou-se por encerrar a pesquisa nessa 

escola, sendo explicado aos pais que responderem positivamente ao convite, os motivos do 

encerramento da pesquisa, além do envio de um livreto sobre o sono na infância. Diante disso, 

buscamos outras instituições de ensino com horário de aula e número de crianças por turma 

semelhante a anterior, todavia, os problemas para promover a adesão dos pais persistiram o 

que inviabilizou a consecução da pesquisa nessas instituições também.  

 Cabe destacar que o percurso de definição das escolas participantes também 

apresentou dificuldades. Alguns coordenadores pedagógicos indicavam ainda na reunião 
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inicial a preocupação com possível comprometimento do calendário letivo das crianças com a 

inclusão das atividades da pesquisa, bem como com a participação dos pais.  

 Diante dessas dificuldades optou-se pela seleção por conveniência duas novas 

instituições de ensino privadas de menor porte, localizadas na Zona Oeste do Natal (RN), para 

consecução da pesquisa. Essa escolha foi pautada na necessidade de evitar efeito de 

contaminação entre os grupos, bem como pela hipótese de maior aproximação e envolvimento 

dos pais em escolas com menor número de alunos. Assim, foram selecionadas três turmas (1, 

2 e 3) do segundo ano do Ensino Fundamental, do turno vespertino, para composição da 

amostra, com total de 62 crianças elegíveis. Não foi possível incluir participantes que 

estudassem no turno matutino em virtude da ausência de oferecimento do segundo ano do 

ensino fundamental nesse turno pelas instituições selecionadas. 

 A definição das escolas a compor os grupos experimental e controle, bem como das 

turmas selecionadas foi por conveniência, visto que uma delas permitia o início da pesquisa 

com duas semanas de antecedência em relação a outra. Posto isto, a turma 1 da escola A foi 

selecionada para composição do grupo experimental. Para composição do grupo controle, 

foram selecionadas as turmas 2 e 3 da escola B. Por fim, as duas escolas não ofereciam 

atividades extracurriculares em horário contrário ao de aulas, entretanto, as crianças do GC 

realizavam mais atividades de lazer e aulas de campo aos finais de semana em comparação as 

do GE. 

 Para o dimensionamento da amostra foram aplicados os seguintes critérios de 

inclusão: (a) idade entre 07 e 08 anos; (b) estar cursando o segundo ano do ensino 

fundamental I; (c) não fazer uso de psicofármacos; (d) ausência de relato dos pais de 

diagnósticos de doenças psiquiátricas (transtornos de ansiedade, transtornos globais de 

desenvolvimento, transtornos externalizantes); (e) de doenças neurológicas; (f) de doenças 
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cardiovasculares; (g) de doenças genéticas; (h) ausência de indicativo para diagnóstico de 

algum transtorno de sono ou indicativo pela Escala de Distúrbios de Sono em Crianças 

(EDSC); e (i) participação mínima em cinco encontros da intervenção. 

 Foram excluídos da amostra aqueles participantes que: (a) tinham idade inferior a 07 

anos e superior a 09 anos; (b) não estavam cursando o segundo ano do ensino fundamental I; 

(c) faziam uso de psicofármacos; (d) os pais relataram diagnósticos de doenças psiquiátricas 

(transtornos de ansiedade, transtornos globais de desenvolvimento, transtornos 

externalizantes); (e) de doenças neurológicas; (f) de doenças cardiovasculares; (g) de doenças 

genéticas; (h) apresentar indicativo para diagnóstico de algum transtorno de sono ou 

indicativo pela Escala de Distúrbios de Sono em Crianças (EDSC); e (i) ausentaram-se da 

intervenção proposta mais que uma vez. 

 Não foram realizados diagnósticos clínicos com uso de instrumentos e protocolos 

específicos para cumprimento dos critérios de exclusão de “d” a “h”, sendo considerado o 

relato dos pais sobre presença ou ausência dos diagnósticos citados no parágrafo acima.  

 Por fim, a dificuldade para promover a adesão dos pais permaneceu nas novas escolas 

selecionadas, e do total de 62 pais, apenas 14 confirmaram participação na reunião e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Deste modo, o GE foi composto 

por 08 crianças, enquanto o GC foi composto por 05 crianças, pois um participante foi 

excluído das análises por apresentar diagnóstico de doença neurológica segundo relato dos 

pais (Figura 1). Reforça-se ainda que todas as crianças participaram das atividades propostas 

na  pesquisa, entretanto, as informações fornecidas por aqueles que os pais não autorizaram a 

participação foram desconsideradas nas análises dos dados. 
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.

Turmas selecionadas para composição de: 

GE 
1
 : Turmas 1 (N=14) 

GC 
2
: Turmas 2 e 3 (N=48) 

 

Critérios de exclusão 

1. Idade inferior a 07 anos e superior a 09 anos;  

2. Não estar cursando o segundo ano do ensino 

fundamental I;  

3. Fazer uso de psicofármacos; 

4. Relato de diagnósticos de doenças 

psiquiátricas, neurológicas, cardiovasculares ou 

genéticas (N=1); 

5. Apresentar diagnóstico de algum transtorno de 

sono ou indicativo pela Escala de Distúrbios de 

Sono em Crianças (EDSC); 

6. Ausentar-se da intervenção proposta mais que 

uma vez. 

 

GE 
1
 (N=08)  

Escola A 

Turma 1 (N=14) 

 

 

GC
 2
 (N=5)  

Notas. GE se refere ao grupo experimental e GC se refere ao grupo controle. 

 

Escola B 

Turma 2 (N=23) 

Turma 3 (N=25) 

 

 

 

Figura 1 Fluxograma do processo de definição da amostra e alocação dos sujeitos nos grupos experimental e controle. 
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4.2. Procedimentos 

 O projeto obteve aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com parecer número 1.876.735 (CAAE 

62016916.2.0000.5537) (Anexo D). Foram realizadas reuniões com a coordenação geral e a 

equipe pedagógica de professores da instituição de ensino em cada escola, a fim de apresentar 

detalhadamente os objetivos e procedimentos desta pesquisa. Houve cuidado recorrente no 

processo de definição dos horários para as avaliações e para intervenção, visto a necessidade 

de evitar qualquer tipo de prejuízo, seja de aprendizagem ou de interação social para as 

crianças que participaram da pesquisa. Posto isto, os horários para intervenção foram 

definidos em conjunto com as professoras, com o objetivo de definir momentos que não 

atrapalhassem o cronograma de aulas, além de não realizar a intervenção nos horários das 

aulas de educação física e intervalos. 

 Consoante a isto, a escolha das datas para intervenção levou em consideração 

possíveis vieses cronobiológicos, assim evitou-se realizar avaliação ou intervenção em 

períodos de provas, feriados, férias escolares e na semana de realização dos jogos esportivos 

internos das instituições. Esses eventos sociais podem alterar a rotina de sono das crianças, 

seja pela excitabilidade em realizar uma nova atividade ou pela ausência de horários 

fixos/rígidos para o despertar, o que poderia inviabilizar as comparações propostas para 

avaliação dos efeitos da intervenção. 

 Posto isto, a pesquisa aconteceu em quatro etapas, as quais contaram com a 

participação das crianças e seus pais/responsáveis. Para realização da primeira etapa, 

avaliação pré-intervenção, realizou-se reunião com os pais para apresentação da pesquisa e, 

na sequência, foi solicitado a aqueles que desejavam participar que assinassem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Em seguida, foram aplicados questionários e 
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protocolos com objetivo de acessar características sociodemográficas; caracterizar os hábitos 

de sono e parâmetros de sono das crianças através do preenchimento da Escala UNESP de 

hábitos e higiene do sono – versão crianças - e do Diário de sono; bem como investigar a 

presença de transtornos de sono (Escala de Distúrbios de Sono em Crianças). 

 Ainda na primeira etapa, também se realizou um encontro com as crianças para 

apresentação da pesquisa, assim como das atividades propostas. Nesse momento foi solicitado 

a assinatura do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) para aquelas que 

desejavam participar da pesquisa. Nessa etapa, as crianças responderam a escala de 

sonolência de Maldonado, por seis dias letivos seguidos, e foram solicitadas a representar 

através material gráfico construído e disponibilizado pelos pesquisadores o seu ambiente de 

dormir atual (visão da criança) e atividades que costumam realizar à noite e próximo ao 

horário de dormir. 

 Na segunda etapa, para o grupo experimental (Turma 1, da escola A), ocorreu a 

intervenção com o jogo "Quarto Perfeito: aprenda a dormir bem", no período de três semanas 

consecutivas, duas vezes por semana, com duração de até 50 minutos cada encontro. O grupo 

controle (Turmas 2 e 3, da escola B) não participou da intervenção nesse momento e também 

seguiu a rotina de aulas da instituição.  

 Na terceira etapa, avaliação imediata que ocorreu na semana seguinte ao término da 

intervenção, e na quarta etapa avaliação de seguimento, após quatro semanas, tentou-se 

realizar reuniões com os pais para aplicação do protocolo de avaliação, contudo poucos pais 

compareceram. Desta forma, optou-se por enviar aos pais/responsáveis as escalas e 

questionários para reavaliação dos hábitos e parâmetros de sono das crianças. Para isso, 

contou-se com o auxílio das professoras para enviar o material através das crianças, bem 

como informar aos pais no momento que iriam buscar seus filhos sobre o encaminhamento do 
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material. A pesquisadora também efetuou ligações para os pais para informar sobre o envio, 

bem como colocar-se a disposição para esclarecimento de qualquer dúvida.  

 Além disso, foi solicitado que as crianças respondessem a escala de sonolência de 

Maldonado, e que caracterizassem o ambiente de dormir atual e as atividades realizadas a 

noite e próximo ao horário de dormir. Contudo, o GC não passou pela etapa de avaliação de 

seguimento, uma vez que a pesquisa iniciou duas semanas depois nessa escola, o que 

inviabilizou a continuidade das avaliações em virtude da proximidade com o término do 

semestre letivo e atividades avaliativas finais das crianças. 

 As turmas que compuseram o grupo controle jogaram o jogo "Quarto Perfeito: aprenda 

a dormir bem" ao término das etapas de avaliação. As figuras abaixo apresentam as etapas e 

atividades que foram realizadas pelos pais e crianças em cada etapa da pesquisa (Figura 2).
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ETAPA I : Pré-Intervenção 

Protocolo de avaliação pré-intervenção 

respondido pelos pais/cuidadores  

[1] Ficha de dados sociodemográficos e 

saúde; 

[2] Questionário de classificação 

econômica; 

[3] Escala de Distúrbios de Sono em 

crianças (EDSC) 

[4] Diário de Sono; 

[5] Escala UNESP de hábitos e higiene do 

sono – versão crianças (EUHS). 

 

Protocolo de avaliação pré-intervenção 

respondido pelas crianças  

 [1] Avaliação de sonolência - Escala de 

sonolência ilustrada com faces de 
Maldonado; 

[2] Estratégia para caracterização do quarto 

de dormir; 

[3] Estratégia para mapeamento das 
atividades realizadas a noite e próximo ao 

horário de dormir. 

 

 

 

 

ETAPA III : Pós-Intervenção Imediata 

Protocolo de avaliação pós-intervenção 

imediata, respondido pelos 

pais/cuidadores  

 [1] Escala de Distúrbios de Sono em 

crianças (EDSC); 

 [2] Diário de Sono; 

[3] Escala UNESP de hábitos e higiene do 

sono – versão crianças (EUHS). 

 

Protocolo de avaliação pós-intervenção 

imediata respondido pelas crianças  

[1] Avaliação de sonolência - Escala de 

sonolência ilustrada com faces de 

Maldonado; 

[2] Estratégia para caracterização do quarto 

de dormir; 

[3] Estratégia para mapeamento das 

atividades realizadas a noite e próximo ao 
horário de dormir. 

 

 

 

ETAPA IV : Avaliação de seguimento, 

após quatro semanas do fim da 

intervenção  

Protocolo avaliação de seguimento 

respondido pelos pais/cuidadores  

 [1] ] Escala de Distúrbios de Sono em 
crianças (EDSC); 

 [2] Diário de Sono; 

[3] Escala UNESP de hábitos e higiene do 

sono – versão crianças (EUHS).  

 

Avaliação de seguimento após sete 

semanas do fim da intervenção 

 [1] Avaliação de sonolência - Escala de 
sonolência ilustrada com faces de 

Maldonado; 

 [2] Estratégia para caracterização do quarto 

de dormir; 

[3] Estratégia para mapeamento das 

atividades realizadas a noite e próximo ao 

horário de dormir. 

 

 

 

Figura 2 Fluxograma das etapas e atividades realizadas com os pais e crianças na pesquisa 

ETAPA II: Intervenção 

Intervenção com o jogo Quarto Perfeito: 

Aprenda a dormir bem 

A turma selecionada para compor o grupo 
experimental foi submetida a intervenção 

com o jogo "Quarto Perfeito: aprenda a 

dormir bem" 

Período: três semanas consecutivas 

Frequência: duas vezes por semana (terças 

e quintas-feiras) 

Duração: até 50 minutos, cada encontro 

Horário: 14h às 14h50 

 

As turmas selecionadas para compor o 

grupo controle seguiram a rotina de aulas 

da instituição 

 

 



 

 

4.3. Intervenção 

 A intervenção operacionalizada pela pesquisadora para o grupo experimental ocorreu 

duas vezes por semana, no período de três semanas consecutivas, no turno em que as crianças 

estudavam e com duração de até 50 minutos cada encontro. Foram utilizados dois horários de 

aula, por semana, para realização da intervenção com a turma que compôs o grupo 

experimental, enquanto as crianças do grupo controle seguiram a rotina de aulas da 

instituição. A definição do momento adequado para realização da intervenção foi discutida e 

feita em conjunto com a coordenação e direção de cada instituição. Por fim, é importante 

destacar que todas as crianças da Turma A participaram dos momentos de intervenção, 

entretanto, as informações daquelas que os pais não assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido ou que não entregaram os questionários de avaliação não foram incluídas 

nas análises. 

 Os participantes foram divididos em pequenos grupos de até 05 crianças, as quais 

receberam auxílio e foram supervisionadas pela pesquisadora enquanto jogavam. Nesses 

momentos, o único recurso utilizado foi o jogo educativo “Quarto Perfeito: Aprenda a dormir 

bem” sob registro n° 681. 074 na Fundação Biblioteca Nacional (direitos autorais), atualmente 

em processo de patenteamento, sob o protocolo BR 10 2015 032215 1 (Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial), desenvolvido pela professora doutora Katie Moraes de Almondes, por 

mim - Maria Emanuela Matos Leonardo (discente do curso de mestrado do programa de pós-

graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte) - e Fransueldo 

Florêncio Ribeiro do Ó (Discente do curso de Engenharia Biomédica da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte). Esse jogo educativo e não digital é baseado nas recomendações de 

higiene do sono e objetiva promover e ensinar bons hábitos de sono para crianças com sete 
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anos ou mais, tendo em vista que nessa faixa etária as crianças apresentam nível de abstração 

necessário para acessar temáticas com maior nível de complexidade. 

 O jogo é composto por: tabuleiro representando o chão do quarto; cartas com frases 

referentes a hábitos de sono adequados e inadequados, cartas do tipo bônus, surpresa e passe a 

vez; cédulas para comprar os itens do quarto com valores distintos; itens que irão compor o 

‘quarto perfeito’; cartões com os itens a serem comprados, cartões com os valores dos itens os 

quais irão compor o quarto (Apêndice B). O delineamento das frases indicativas de hábitos de 

sono adequados e inadequados ocorreu em consonância aos trabalhos de Allen, Howlett, 

Coulombe e Corkum (2016); Mindell, Meltzer, Carskadon e Chervin (2009); e Wilson, 

Miller, Bonuck,  Lumeng e Chervin (2014) (Apêndice C).  

 A cada sessão os participantes eram desafiados a montar o “quarto perfeito”, isto é, 

conhecer e aplicar as alterações comportamentais e ambientais as quais promoveriam o sono 

saudável. Para jogar era necessário que todos os jogadores recebessem os materiais 

necessários descritos acima. Posteriormente, era escolhido aleatoriamente quem iria começar. 

O primeiro participante deveria retirar uma carta do conjunto de cartas quarto perfeito 

(positivas, negativas, bônus, surpresa ou passe a vez). Após retirar uma carta o participante 

realizava o indicado para cada tipo de carta. Por fim, ganhava o jogo o participante que 

montasse o quarto perfeito primeiro, com todos os itens da lista ou aquele que tivesse mais 

peças no seu tabuleiro quarto perfeito. 
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4.4. Instrumentos 

Para caracterização geral da amostra e verificação dos critérios de inclusão da pesquisa, 

foram utilizados questionários, escalas, bem como estratégias desenvolvidas pelos 

pesquisadores.  

4.4.1. Questionário sóciodemográfico e de saúde  

 Questionário estruturado a ser respondido pelos pais/responsáveis, com objetivo de 

acessar informações sobre (Belísio, 2014) (Anexo A): 

(1) Dados da criança: data de nascimento, idade da criança, gênero, presença de transtornos de 

sono, uso de medicação e presença de morbidades.  

(2) Dados familiares: escolaridade e estado civil dos pais, número de pessoas que moram com 

a criança e número de irmãs/irmãos. 

4.4.2. Questionário de classificação econômica 

 Este questionário permite inferir a média da renda familiar e classificação das famílias 

em seis classes econômicas (A, B1, B2, C1, C2, D-E). Esse critério foi estabelecido pela 

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) e considera essencialmente a posse 

de bens de conforto, acesso a serviços públicos e o grau de escolaridade do membro da 

família que mais contribui com a renda familiar (Anexo B).  

 

Classe Pontos Renda Familiar Média 

(R$) 

A 
45-100 20.888,00 

B1 
38-44 9.254,00 

B2 
29-37 4.852,00 
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C1 
23-28 2.705,00 

C2 
17-22 1.625,00 

D-E 
0-16 768,00 

 

Figura 3 Pontos e renda familiar média de acordo com o Critério de Classificação Econômica 

Brasil (CCEB) 

 

4.4.3. Escala de Distúrbios de Sono em crianças (EDSC)  

 Instrumento de autopreenchimento, com questões fechadas e elaborado por Bruni et 

al., (1996) e adaptado para uso no Brasil por Ferreira, Carvalho, Ruotolo, Morais, Prado & 

Prado (2009) (Anexo C). Esta escala foi respondida pelos pais e apresenta 26 itens que 

compreendem comportamentos relacionados ao sono de crianças, os quais avaliam seis 

componentes. O escore total da escala varia de 26 a 130 e apresenta seis componentes, com 

respectivos critério de  indicativos de problema de sono: distúrbios de iniciar e manter o sono 

(DIMS ≥ 22); distúrbios respiratórios do sono (DRS ≥ 7); distúrbio do alerta (DA ≥ 12); 

distúrbio da transição sono-vigília (DTSV ≥ 24); distúrbios da sonolência excessiva (DSE ≥ 

20) e hiperidrose do sono (DHS ≥ 8). Cada item é avaliado por meio de uma escala de 

frequência com cinco opções, as quais variam de "nunca" a "sempre". O escore total é obtido 

pela soma dos valores obtidos para cada componente e quanto maior o escore mais problemas 

de sono. Por fim, a escala apresenta evidências de validade, alfa Cronbach de 0,55. 

4.4.4. Diário de sono 

 Os diários de sono são ferramentas úteis para acessar o padrão de sono (Carney, 

Buysse, Ancoli-Israel, et al., 2012) e nesta pesquisa foram respondidos pelos pais dos 

participantes. Este questionário foi adaptado pela pesquisadora das versões de Belísio (2014) 

e Wey (2002), a fim de facilitar o preenchimento, deste modo, cada página apresenta questões 
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sobre o sono das crianças e juntas formam um livreto a ser respondido durante dez dias. 

Assim, serão acessadas as seguintes informações: (1) horários de acordar e levantar; (2) 

número de despertares; (3) tempo na cama. Além disso, há questões relativas aos motivos 

para os horários de deitar e levantar, formas de despertar e percepção dos pais em relação ao 

bem-estar dos filhos, após cada noite (Apêndice D). 

4.4.5. Escala UNESP de hábitos e higiene do sono – versão crianças (EUHS) 

 Escala com 16 questões, elaborada por Pires, Vilela e Câmara (2012) para avaliação 

de características do sono do público infantil através de quatros indicadores sobre higiene do 

sono, a saber: rotina do sono (atividades realizadas antes do horário de dormir); alerta 

fisiológico (conjunto de hábitos diurnos que promoveriam excitação ou desconforto físico 

pré-sono); aspecto cognitivo/emocional (indicadores de regulação emocional e bem-estar 

antes do horário de dormir) e ambiente do sono (composição de ambiente de dormir adequado 

no que se refere a temperatura, conforto e organização). Cada item é acessado em uma escala 

de frequência, que varia de 1 (nunca) a 5 (sempre)  (Anexo D). A escala apresenta evidências 

de validade (alfa Cronbach de 0,68) e escores maiores indicam piores hábitos de higiene do 

sono. A escala foi respondida pelos pais nos três períodos de avaliação. 

4.4.6. Estratégia "Monte o seu quarto" 

 Essa estratégia foi elaborada pelos pesquisadores com o objetivo de caracterizar o 

quarto dos participantes de acordo com sua percepção (visão da criança). Cada participante 

recebeu um kit com uma folha A4 para montar o seu quarto e 17 figuras que representam 

objetos comuns do quarto de dormir, a saber: cama, cadeira, mesa de estudos, livros, 

televisão, celular, entre outros. Na sequência foi realizada a seguinte orientação "Gostaria que 

você selecionasse as figuras que representam objetos presentes no seu quarto atualmente. Não 
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cole objetos que você gostaria de ter ou já teve" (Apêndice E). Por fim, essa estratégia 

também foi utilizada para avaliar o que as crianças aprenderam e/ou podem realizar como 

consequência da intervenção com o jogo sério. 

4.4.7. Estratégia para mapeamento de atividades antes de dormir 

 Estratégia elaborada pelos pesquisadores para caracterizar as atividades que as 

crianças costumam realizar a noite e próximo ao horário de dormir. Em cada período de 

avaliação foi disponibilizado para as crianças um kit com: uma folha A4 para montagem da 

sequência de atividades e 15 figuras representativas de atividades, para que selecionassem 

aquelas que costumam realizar a noite e próximo ao horário de dormir (Apêndice F). 

Ademais, como na estratégia descrita acima os dados provenientes dessa descrição dos 

participantes foram usados para avaliar o que as crianças aprenderam e/ou podem realizar 

como consequência da intervenção com o jogo sério. 

4.4.8. Escala de sonolência ilustrada com faces de Maldonado 

 Essa escala foi utilizada com objetivo de mensurar os níveis de sonolência em sala de 

aula, sendo solicitado as crianças que indicassem como estavam se sentindo naquele momento 

por meio da escolha de uma das faces apresentadas. A aplicação ocorreu em seis dias letivos, 

entre às 14h e 15h, de segunda a sexta-feira, e na segunda-feira seguinte, no turno vespertino. 

O primeiro dia de avaliação foi excluído, a fim de evitar o viés do efeito de uma nova pessoa 

no ambiente escolar. Essa escala foi utilizada e adaptada para uso com crianças no Brasil 

(Belísio, 2014) (Anexo E). Por fim, escores altos indicam maior nível de sonolência relatado 

pelo respondente. 
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4.4.9. Avaliação do jogo "Quarto perfeito: aprenda a dormir bem" 

 Um questionário com elementos gráficos e textuais foi elaborado pelos pesquisadores 

(Apêndice G), com objetivo de acessar a percepção das crianças sobre o jogo sério. Caldéron 

e Ruiz (2015) citam alguns parâmetros que devem ser avaliados em jogos sérios e que foram 

incluídos no questionário citado: 

(1) Avaliação da experiência e satisfação do usuário; 

(2) Avaliação da compreensibilidade, isto é, acessar se o jogo é compreensível aos usuários; 

(3) Avaliação se o jogo proporciona uma experiência divertida para os usuários; 

(4) Avaliação da aprendizagem e/ou capacidade do usuário realizar determinada ação como 

resultado de ter jogado. Essa medida será avaliada por meio da comparação dos dados 

advindos das estratégias de caracterização do quarto e atividades antes de dormir, nos 

períodos de avaliação. 

4.5.  Estudo Piloto 

 Com o propósito de definição e organização dos procedimentos da pesquisa, além de 

identificação de possíveis problemas que pudessem ocorrer nas etapas de avaliação e 

intervenção, realizou-se estudo piloto antes do início da coleta de dados, somente para as 

estratégias e materiais desenvolvidos pelos pesquisadores. Para isso, selecionamos 

aleatoriamente três crianças com idade entre 7 e 8 anos e cursando o segundo ano do ensino 

fundamental I.  

 Após a seleção foram desenvolvidas as seguintes atividades: (1) aplicação da 

estratégia de investigação dos objetos presentes nos quartos das crianças, isto é, 

caracterização do ambiente de dormir dos participantes; (2) aplicação da estratégia de 
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investigação das atividades que as crianças costumam realizar a noite e próximo ao horário de 

dormir e (3) aplicação do jogo "Quarto perfeito: aprenda a dormir bem".  

 Para análise do piloto, foram avaliadas as respostas das crianças às perguntas da 

pesquisadora, bem como as observações realizadas pela pesquisadora. No que se refere as 

estratégias e ao jogo, identificou-se necessidade de pequenas modificações, na estrutura do 

jogo e nos materiais utilizados para caracterização do quarto. 

 Na estratégia de caracterização do ambiente de dormir foi incluído o item livros, 

enquanto na caracterização de atividades realizadas a noite foi solicitado pelas crianças a 

inclusão de atividades de lazer, como jantar fora e ir ao cinema. No que se refere ao jogo 

"Quarto Perfeito" foi necessário aumentar a dimensão e o tamanho da fonte das cartas 

utilizadas. 

 Além disso, o estudo piloto auxiliou no processo de definição da duração aproximada 

das etapas de avaliação e intervenção, à medida que o tempo para explicação da atividade pela 

pesquisadora e de realização de cada atividade foi cronometrado. Por fim, os dados do piloto 

não foram incluídos na análise, em virtude da aplicação pontual do jogo e estratégias, isto é, 

ausência das demais etapas de avaliação e de outros momentos sequenciais de aplicação do 

jogo. 

 

4.6.  Análise dos Dados 

 Os dados foram processados através de ferramenta de codificação e análise estatística 

de dados em plataforma informatizada, atribuindo-se o nível de significância de 5% (p<0,05) 

para todos os testes estatísticos. Para caracterização da amostra foi conduzida análise 

descritiva dos dados, com uso de medidas de tendência central (mediana), dispersão (intervalo 
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interquartílico), valores mínimo e máximos para as variáveis contínuas, enquanto as variáveis 

categóricas e ordinais foram mensuradas pela frequência de ocorrências.   

 As estatísticas inferenciais foram realizadas através de testes não paramétricos, em 

virtude distribuição assimétrica dos dados e do baixo efetivo de participantes, em ambos os 

grupos. Assim, a primeira parte da análise dos dados buscou identificar se existiam diferenças 

significantes entre os grupos que inviabilizassem o processo de comparação, para isso 

utilizou-se os testes Qui-Quadrado (χ
2
) e o teste Exato de Fisher (nos casos de violação dos 

princípios para uso do Qui-Quadrado) para comparação das frequências absolutas das 

variáveis categóricas e o teste de Mann-Whitney (U) para as ordinais e contínuas (Chagas, 

2016; Field, 2011). 

 Na etapa seguinte, foram conduzidas comparações intragrupos com uso do teste de 

Friedman para medidas repetidas,
 
para as variáveis contínuas, e o Q de Cochran para variáveis 

nominais dicotômicas (sim-não), uma vez que esses testes não paramétricas são utilizados 

para testar condições experimentais em que há mais de duas condições de avaliação e com os 

mesmos participantes (Chagas, 2016; Field, 2011).  

 Deste modo, comparou-se as informações fornecidas pelos pais do GE nos diários de 

sono relacionadas ao padrão de sono (horários de deitar e levantar, tempo na cama e 

irregularidades), motivos para os horários de deitar e levantar, formas de despertar e 

atividades que as crianças estavam realizando antes de dormir. O cálculo das irregularidades 

para os horários de deitar e levantar foi realizado a partir do desvio-padrão de cada uma 

dessas medidas ao longo dos dez dias de preenchimento do diário de sono. A irregularidade 

do tempo na cama foi calculada por meio da subtração das medianas do tempo na cama aos 

finais de semana em relação aos dias de semana. 



68 

 

Para analisar as atividades realizadas antes de dormir mensuradas pelo diário de sono 

empregou-se a seguinte categorização: (1) atividades com dispositivos eletrônicos (uso de 

celular, computador, videogame ou televisão antes de dormir); (2) brincadeiras sem 

dispositivos eletrônicos; (3) realização de atividades da escola e (4) atividades calmas 

(conversar sobre o dia e atividades religiosas). 

 Além disso, também empregou-se o teste de Friedman para verificar a existência de 

diferenças para sonolência diurna excessiva (Escala de Distúrbios de Sono em Crianças - 

EDSC); níveis de sonolência, acessado pela escala de sonolência ilustrada com faces de 

Maldonado; e hábitos e higiene de sono (rotina do sono; alerta fisiológico; aspecto 

cognitivo/emocional e ambiente do sono) acessados pela Escala UNESP de hábitos e higiene 

do sono (versão crianças), nas etapas de avaliação pré-intervenção, pós-intervenção imediata e 

de seguimento no GE. 

 Como o GC não foi avaliado no seguimento, realizou-se comparação apenas entre a 

avaliação final e inicial, assim, empregou-se o teste de Wilcoxon para amostra relacionadas 

(T) e o teste de McNemar, para as variáveis nominais dicotômicas (sim-não) (Chagas, 2016; 

Field, 2011). Em relação as análises intergrupos aplicou-se o teste de Mann-Whitney (U) para 

variáveis contínuas descritas e o teste Qui-Quadrado ou o teste Exato de Fisher, para as 

categóricas.  

 Por fim, com objetivo de avaliar o jogo, empregou-se o teste de Mann-Whitney para as 

variáveis ordinais e o teste Exato de Fisher com as categóricas, referente aos quesitos 

satisfação, experiência e diversão do questionário de avaliação. Ademais, para avaliar o que 

os participantes aprenderam e aplicaram analisou-se as informações das estratégias de 

caracterização do quarto e das atividades realizadas antes de dormir respondidas pelas 

crianças do GE no início, ao término da intervenção e após um mês. Assim, as respostas 
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foram categorizadas em dados binários, a fim de indicar se o objeto estava ausente ou 

presente no quarto em cada período de avaliação, assim, aplicou-se o teste Q de Cochran para 

avaliar se houve diferenças significantes na organização do quarto de dormir ao longo da 

intervenção, bem como empregou-se o teste de McNemar a fim de avaliar se houve diferença 

significante ao término da intervenção, e após um mês.  

 Além disso, comparou-se a quantidade de objetos inadequados nos dos períodos de 

avaliação por meio do teste de Friedman, e para comparação par a par empregou-se o teste de 

Wilcoxon para amostra relacionadas. A classificação desses objetos foi pautada na distinção 

entre objetos eletrônicos e não eletrônicos, desta forma, o primeiro foi composto por tablet, 

aparelho de som, celular, televisão, mp3 player, computador e videogame, e o segundo por 

cadeira, abajur, ventilador, mesa de estudos, ar condicionado, cama, guarda roupa, livros, 

janelas e travesseiros. 

 A estratégia para caracterização das atividades realizadas a noite e antes de dormir foi 

analisada de duas formas: (1) as informações foram categorizados em dados binários, 

indicando se o participante realizou ou não a atividade especificada e (2) foram analisadas as 

três últimas atividades de cada participante, com exceção de apagar as luzes e dormir (ações 

marcantes do término de atividades e início do sono), a fim de verificar quais eram as 

atividades mais realizadas próximo ao horário de dormir. 

 Por fim, todas as análises foram realizadas no programa IBM SPSS 21.0 (Statistical 

Package for the Social Sciences), e quando disponível foram usados métodos adequados e 

com maior acurácia para amostras pequenas, com o uso do cálculo do valor exato de 

significância nos testes de Friedman, Mann-Whitney e Wilcoxon (Field, 2011). 
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4.7. Aspectos Éticos 

 O presente estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob número CAAE 62016916.2.0000.5537 (Anexo 

F). A participação dos pais e das crianças foi voluntária, mediante concordância com os 

objetivos e procedimentos da pesquisa através da assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice H) e Termo Assentimento Livre Esclarecido (Apêndice I), 

conforme normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos, e da Resolução 

510/2016 que regulamenta as pesquisas em ciências humanas e sociais. 

5. Resultados 

 

 5.1.Caracterização  da amostra - avaliação pré-intervenção 

 

 A amostra final da pesquisa foi composta por 13 crianças, das quais 8 compuseram o 

grupo experimental (GE) e 5 integraram o grupo controle (GC). De acordo com os dados 

provenientes do Questionário sociodemográfico preenchido pelos pais e/ou responsáveis, as 

crianças pertencentes ao GE possuíam mediana de idade de sete anos e cinco eram do sexo 

masculino. No GC, a mediana das idades foi oito anos e três participantes eram do sexo 

masculino. A classificação econômica mais frequente no GE foi C1 e C2 (N = 5), com renda 

média domiciliar entre R$ 1.625,00 e R$ 2.705,00. No GC a maior frequência foi C2 (N = 3), 

a qual indica renda média domiciliar de R$ 1.625,00 (Tabela 1). Ademais, todas as crianças 

cursavam o segundo ano do Ensino Fundamental I no turno vespertino no momento da 

pesquisa. 
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 Para verificar a existência de associações e diferenças significativas entre os grupos no 

que concerne dados sociodemográficos aplicou-se o Teste exato de Fisher para as variáveis 

categóricas e o Teste de Mann-Whitney para as numéricas. Conforme apresentado na Tabela 

1, não houve diferenças significativas entre os grupos para essas variáveis 

Tabela 1  

Comparação dos dados sociodemográficos das crianças dos grupos experimental e controle 

Variáveis 
GE 

(n = 8) 

GC 

 (n = 5) 
P 

Idade Mediana Mediana  

 

 7,0 8,0 0,16
a 

Sexo  N  N  0,62
b 

   Feminino 3  2  

   Masculino 5  3  

Com quem a criança reside N N 0,83
b 

   Mãe 2  0  

   Pai 2  1  

   Mãe e pai 4  4   

Número de pessoas que moram com a criança Mediana Mediana 0,69
a 

 

4,0 3,0  

Estado civil da mãe N N  0,28
b 

   Casada 5  3   

   Solteira 1  2   

   Separada 2  0  

Estado civil do pai N N  0,64
b 

   Casado 5  3   

   Solteiro 1 2   

   Separado 2  0   

Escolaridade da mãe N  N 0,34
b 

   Ensino fundamental incompleto 1  3   

   Ensino médio 4  2   

   Ensino superior 3  0   

Escolaridade do pai N N  0,61
b 

   Ensino fundamental incompleto 2  1   

   Ensino fundamental completo 1  0   

   Ensino médio 2  4   

   Ensino superior 1  0   

Local de trabalho da mãe N  N  0,06
b 

   Em casa 2  4   

   Fora de casa 6  1   

Local de trabalho do pai N  N 0,39
b 

   Em casa 2  0   

   Fora de casa 6  5   

Classificação econômica N  N  1,00
b 

   A1 0  0   
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   B1 1  0   

   B2 1  0   

   C1 2  2   

   C2 3  3   

   D-E 1  0   
Nota. GE= grupo experimental; GC = grupo controle;

a
 p-valor refere-se ao Teste de Mann-Whitney; 

b
 p-valor 

refere-se ao Teste Exato de Fisher.* diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 

  

 Para verificação do cumprimento dos critérios de inclusão estabelecidos foram 

analisadas as respostas dos pais em relação a saúde e presença de transtornos de sono no 

Questionário sociodemográfico e de saúde, além da aplicação da Escala de Distúrbios de 

Sono em Crianças (EDSC), com interesse de garantir a presença de crianças não acometidas 

por transtornos de sono e/ou outras patologias que pudessem influenciar nos parâmetros de 

sono.  

 De acordo com as respostas dos pais e/ou responsáveis, nenhuma criança apresentava 

diagnóstico de transtorno de sono, entretanto, uma criança do GC era acometida por doença 

neurológica, sendo excluída da amostra. Destaca-se ainda, que nesta pesquisa não foram 

realizadas avaliações com objetivo de diagnosticar transtornos de sono, sendo considerado o 

relato dos pais e as respostas aos quesitos da EDSC como os critérios basilares para efetivo 

cumprimento dos critérios de inclusão. 

 Não foram identificadas diferenças significativas entre os grupos nas subescalas da 

EDSC respondidas pelos pais na avaliação inicial (Tabela 2). Entretanto, identificou-se 

diferença significante entre o GE e GC para o escore total dessa escala ( U=7,00, p =0,03, r = 

-0,54), indicando que o GE  apresentava mais problemas de sono relatados pelos pais que o 

GC (39,5 vs. 35,0), nesse momento de avaliação. 

 Em conjunto, os resultados indicam que os grupos são homogêneos no que se refere 

aos aspectos sociodemográficos, na ausência de transtornos de sono e outras patologias que 
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possam influenciar o padrão de sono dos participantes, contudo, GE apresentou mais 

comportamentos relacionados à problemas de sono no momento de avaliação anterior a 

intervenção, no entanto, nenhuma criança incluída nesse grupo apresentou pontuação mínima 

na EDSC que indicasse transtorno de sono. Deste modo, na Tabela 2 são apresentados os 

valores mínimos e máximos para cada subescala da EDSC, uma vez que por meio deles é 

possível garantir a observância do critério de inclusão relacionado a ausência de crianças que 

apresentassem indicativo para transtornos de sono (Tabela 2).  

Tabela 2 

 Comparação dos dados da Escala de Distúrbios de Sono em Crianças respondida pelos pais 

das crianças dos grupos experimental e controle 

Variáveis 

GE 

(n = 8) 

Mediana 

GC 

(n = 5) 

Mediana 

P 

EDSC - Distúrbios de Início e Manutenção do Sono 11,5 12 0,50
a 

    Mínimo 8,0 9,0  

    Máximo 21,0 13,0  

EDSC - Distúrbios Respiratórios do Sono 4,5 5,0 0,49
a 

   Mínimo 3,0 2,0  

   Máximo 5,0 5,0  

EDSC - Distúrbios do Despertar 3,5 3,0 0,26
a 

   Mínimo 3,0 3,0  

   Máximo 6,0 4,0  

EDSC - Distúrbios da Transição Sono-Vigília 10,0 10,0 0,37
a 

   Mínimo 6,0 6,0  

   Máximo 21,00 15,0  

EDSC - Sonolência Excessiva Diurna 7,0 5,0 0,12
a 

   Mínimo 5,0 5,0  

   Máximo 9,0 8,0  

EDSC - Hiperhidrose do Sono 2,5 2,0 0,15
a 

   Mínimo 2,0 2,0  

   Máximo 7,0 3,0  

EDSC - Escore Total 39,5 35,0 0,03
a* 

   Mínimo 36,0 32,0  

   Máximo 68,0 45,0  

Nota. GE= grupo experimental; GC = grupo controle; EDSC= Escala de Distúrbios de sono em Crianças. 
a
 p-valor refere-se ao Teste de Mann-Whitney. 

* diferença estatisticamente significativa (p<0,05).  
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5.1.1. Padrão de sono - Caracterização da amostra na avaliação pré-intervenção 

 Ainda na avaliação inicial foram analisadas as respostas dos pais à Escala UNESP de 

hábitos e higiene do sono (EUHS) e aos diários de sono, a fim de avaliar o padrão de sono das 

crianças que compuseram cada grupo. Nessa etapa, houve redução na participação, sendo 

devolvidas cinco EUHS e quatro diários de sono pelos pais em cada grupo. 

 Conforme exposto na Tabela 3, na avaliação inicial e de acordo com os relatos dos 

pais na EUHS não houve diferença significativa entre os grupos em dias de semana e aos 

finais de semana para: horários de deitar (U=14,0, p=0.47; U=9,0, p=0,16), levantar (U=11,0; 

p=0,24; U=14,9; p=0,45), bem como para o tempo na cama (U=12,0, p=0,31; U=14,0; 

p=0,24). Do mesmo modo, ao analisar as informações obtidas por meio do diário de sono 

também se observou que as crianças do GC apresentavam horários de acordar e levantar mais 

tardios em comparação ao GE, bem como menor tempo na cama, no entanto, estas diferenças 

não foram estatisticamente significativas (Tabela 3). 

 Por fim, o GE apresentou maior irregularidade para os horários levantar quando 

comparado ao GC (U=2,0, p=0,05). Esse achado pode ser parcialmente explicado pela maior 

frequência de mães que trabalham fora de casa nesse grupo, o que pode configurar-se como 

um importante sincronizador para o despertar mais cedo em dias de semana em comparação 

aos horários mais flexíveis do final de semana. Os grupos não diferiram quanto à 

irregularidade para os horários de acordar (U=7,0, p=0,40), bem como para o tempo na cama 

(U=6,5, p=0,35) (Tabela 3). Em relação aos cochilos, não houve relato dos pais nos diários de 

sono indicando a presença de cochilos ao longo do dia ou nos trajetos para a escola nesse 

momento de avaliação.  
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Tabela 3 

Comparações entre os grupos dos horários de deitar, levantar, do tempo na cama e 

irregularidades em dias de semana e fim de semana, mensurados pela EUHS e diários de 

sono, no período pré-intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. GE= grupo experimental; GC= grupo controle; EUHS=Escala UNESP de hábitos e higiene do sono 

(versão crianças); IQ= intervalo interquartílico; h= hora; min= minutos. 
a
 p-valor refere-se ao Teste de Mann-Whitney. 

*diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 

5.1.2. Hábitos e Higiene do sono - Caracterização da amostra na avaliação pré-

intervenção 

 No que concerne os hábitos de sono, também se analisou as informações relatadas 

pelos pais na EUHS e nos diários de sono. Destarte, a seguir serão apresentados as 

Parâmetros 
GE 

(n = 5) 
GC 

(n = 5) 
P 

Horário de deitar (EUHS) Mediana (IQ) Mediana (IQ)  

   Semana (h:min) 22:00 (02:07) 21:00 (01:45) 0,47
a 

   Fim de semana (h:min) 22:00 (01:22) 22:30 (01:15) 0,16
a 

Horário de deitar (Diário de sono)    

   Semana (h:min) 21:50 (02:14) 22:22 (01:26) 0,17
a 

   Fim de semana (h:min) 21:50 (01:57) 22:40 (01:38) 0,17
a 

Horário de acordar (EUHS)    

   Semana (h:min) 09:00 (03:48) 08:30 (01:15) 0,24
a 

   Fim de semana (h:min) 09:00 (02:22) 09:00 (01:30) 0,45
a 

Horário de acordar (Diário de sono)    

   Semana (h:min) 07:41 (02:04) 08:27 (02:01) 0,24
a 

   Fim de semana (h:min) 08:12 (01:57) 08:28 (02:00) 0,48
a 

Tempo na cama (EUHS) 

(em minutos) 

   

   Semana 637,5 (175,0) 600,0 (75,0) 0,31
a 

   Fim de semana 675,0 (142,5) 630,0 (135,0) 0,24
a 

Tempo na cama (Diário de sono)    

  Semana 590,0 (167,0) 570,0 (131,2) 0,34
a 

   Fim de semana 635,0 (107,7) 592,0 (138,7) 0,20
a 

Irregularidades nos horários 

 (em minutos) 

   

   Horário de deitar 26,0 (6,5) 35,5 (29,2) 0,40
a 

   Horário de levantar 43,0 (7,2) 20,0 (19,2) 0,05
a* 

   Tempo na cama 37,0 (74,7) 30,0 (30,0) 0,35
a 
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comparações sobre os indicadores de higiene de sono e componentes da rotina pré-sono 

aferidos pela EUHS e na sequência serão caracterizadas as atividades que as crianças estavam 

realizando antes de dormir, os motivos para os horários de dormir e levantar, bem como as 

formas de despertar. Essas informações foram relatadas pelos pais nos diários de sono. 

 Não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos para 

os indicadores sobre higiene de sono: EUHS - Rotina de sono: U=16,5, p=0,45; EUHS - 

Alerta Fisiológico: U=15,5, p=0,42; EUHS - Aspecto Cognitivo/Emocional:U=7,5, p=0,07; 

EUHS - Conforto do ambiente de dormir: U=14,5, p=0,33; EUHS - Escore total: U=15,0, 

p=0,37 (Tabela 4). Esses resultados indicam a inexistência de diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos para a higiene do sono na avaliação inicial, indicando que os 

participantes de ambos os grupos apresentavam semelhanças na rotina de atividades anteriores 

ao horário de dormir, nos hábitos diurnos que poderiam promover maior excitação ou 

desconforto pré-sono e quanto ao conforto do ambiente de sono. Destaca-se também que a 

maioria dos participantes de ambos os grupos realizavam co-leito (GE=4 e GC=4), em virtude 

de preferência familiar ou ausência de cômodos suficientes. 

Tabela 4 

 Comparações entre os grupos dos indicadores de higiene do sono, mensurados pela EUHS, 

no período pré-intervenção 

Variáveis 
GE 

Mediana 

GC 

Mediana 

P 

EUHS - Rotina de sono 12,0 12,0 0,45
a
  

   Mínimo 7,0 6,0  

   Máximo 21,0 18,0  

EUHS - Alerta fisiológico 5,0 4,0 0,42
a 

   Mínimo 4,0 4,0  

   Máximo 6,0 9,0  

EUHS - Aspecto cognitivo/emocional 5,0 3,0 0,07
a 

   Mínimo 3,0 3,0  

   Máximo 11,0 3,0  

EUHS - Conforto do ambiente de dormir 11,0 12,0 0,33
a 

   Mínimo 4,0 4,0  
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   Máximo 12,0 12,0  

EUHS - Escore total 32,0 32,0 0,37
a 

   Mínimo 18,0 17,0  

   Máximo 44,0 38,0  
Nota. GE= grupo experimental; GC= grupo controle; EUHS=Escala UNESP de hábitos e higiene do      

sono (versão crianças). 
 a

 p-valor refere-se ao Teste de Mann-Whitney. 

 *diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 

 

 Considerando as repostas sobre os componentes da rotina pré-sono relatadas pelos pais 

na EUHS, os dois grupos apresentaram número igual de participantes que realizavam as 

seguintes atividades antes de dormir: conversar sobre o dia (N=3), leitura/contação de 

histórias (N=3), comer um lanche (N= 3) e ouvir músicas relaxantes (N=1). Conforme 

esperado, não houve diferenças significativas entre os grupos nesses componentes da rotina 

pré-sono (Tabela 05). 

 Houve diferença entre os grupos no número de crianças que realizavam atividades de 

higiene pessoal (GE=5 vs. GC=3), orações (GE=4 vs. GC=3), desenhos (GE=4 vs. GC=3) e 

brincadeiras calmas (GE=0 vs. GC=2). Conquanto, nenhuma criança de ambos os grupos 

realizavam algumas atividades tais como: tomar chá sem cafeína e passear de carro. Aplicou-

se o teste Exato de Fisher para verificação se essas diferenças eram significativas, entretanto, 

não foram identificadas associações com significância estatística (Tabela 05).  

Tabela 5 

 Comparação da rotina pré-sono entre os grupos por meio dos dados da EUHS, no período 

pré-intervenção 

Componentes 
GE 

(n=5) 

GC 

(n=5) 

P 

Tomar banho/escovar os dentes N N 0,22
a 

   Sim 5  3   

   Não 0 2   

Conversar sobre o dia   0,73
a 

   Sim 3  3   

   Não 2  2   

Tomar mamadeira   0,50
a 
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   Sim 1  0  

   Não 4  5   

Tomar chá (sem cafeína)   - 

   Sim 0  0  

   Não 5  5   

Leitura/contação de histórias   0,73
a 

   Sim 2  2   

   Não 3  3   

Massagem   0,50
a 

   Sim 0  1   

   Não 5  4   

Comer um lanche   0,73
a 

   Sim 3  3   

   Não 2  2   

Ouvir música relaxante   0,77
a 

   Sim 1  1   

   Não 4  4   

Criança faz orações   0,50
a 

   Sim 4  3   

   Não 1  2   

Passeio de carro   - 

   Sim 0  0   

   Não 5  5   

Brincadeiras calmas   0,22
a 

   Sim 0  2   

   Não 5  3   

Desenho   0,50
a 

   Sim 2  3   

   Não 3  2   

É embalada no carro ou carrinho   0,50
a 

   Sim 1  0   

   Não 4  5   
 Nota. GE= grupo experimental; GC= grupo controle;  

 
  a

 p-valor refere-se ao Teste Exato de Fisher. 

 *diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 

 

 Com relação às atividades avaliadas ao longo de dez dias e por meio do relato dos pais 

nos diários de sono, identificou-se diferença significativa entre os grupos para o tipo de 

atividade realizada antes de dormir (Exato de Fisher= 12,96, p=0,00), com indicação efeito 

médio de associação entre as atividades e os grupos (V de Cramer  0,42, p = 0,00). Embora, 

os dois grupos apresentassem maior percentagem de realização de atividades com uso de 

dispositivos eletrônicos antes de dormir (GE=54,1% vs. GC=63,2), diferiram na realização de 

atividades escolares (GE= 24,3 vs. GC=2,6), brincadeiras sem uso de dispositivos eletrônicos 
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(GE=13,5 vs. GC=34,2) e atividades calmas (GE=8,1 vs. GC=0). Esses achados indicam que 

os participantes de ambos os grupos costumavam utilizar dispositivos eletrônicos antes de 

dormir, contudo, as crianças do GC também realizavam outras brincadeiras, ainda que sem 

mídias, mas que também podem promover maior alerta próximo ao horário de dormir. 

 Não houve diferença entre os grupos para os motivos dos horários de deitar 

(χ
2
(1)=0,98, p=0,23) em dias escolares, uma vez que para ambos os grupos o motivo mais 

relatado foi a solicitação dos pais (GE=53,6% vs. GC=66,7%) (Figura 1A). Em relação aos 

motivos para o despertar, em dias escolares, o mais frequente foi o horário escolar em ambos 

os grupos (GE=54,2% vs. GC=76%), seguido por realização de realização de atividades 

físicas/esportivas (GE=12,5% vs. GC=8,0%), contudo, apenas em GE há relatos de 

despertares pela manhã para utilização de equipamentos eletrônicos, como ver televisão 

(12,5%) e brincar com celular (4,2%) (Figura 1B). Essas diferenças não foram significantes 

(Teste Exato de Fisher=9,54, p=0,07).  

 A maneira de acordar mais relatada em dias de semana foi o despertar espontâneo para 

os dois grupos (GE=64,3% vs. GC=55,6%). Entretanto, identificou-se diferenças para a 

segunda forma mais relatada o "despertar com ajuda" (GE=10,7% vs. GC=44,4%), além disso 

apenas para o GE foi relatado o despertar com auxílio de despertador (25%) (Figura 1D) 

(Teste Exato de Fisher = 12,95, p=0,00). Em conjunto, esses dados sugerem que na maior 

parte dos dias avaliados, as crianças dos dois grupos acordaram sem auxílio de alguém ou do 

despertador, no entanto, quando o despertar ocorreu por meio de algum auxílio a modalidade 

foi diferente, com o GE predominou o auxílio do despertador e para o GC a ajuda de alguém, 

provavelmente algum familiar. 

 Em relação aos motivos para os horários de deitar aos finais de semana, se percebeu 

que em ambos os grupos a principal razão foi a solicitação dos pais, assim, não foram 
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identificadas diferenças entre os grupos nas razões para o horário de deitar pelo Teste Exato 

de Fisher (p=0,44) (Figura 1A). Da mesma forma com o emprego do Teste Exato de Fisher 

não se identificou associações  significativas entre os motivos de levantar (p=0,10) aos finais 

de semana, sendo mais relatado o despertar espontâneo para ambos os grupos (GE=100% vs. 

GC=66,7%) (Figura C). Por outro lado, os motivos para o despertar aos finais de semana 

apresentaram distribuições diferente entre os grupos, com a maior porcentagem de despertares 

espontâneos (50%) no GE, enquanto no GC foi mais prevalente o despertar pelo horário 

escolar (50%) e atividades escolares (20%) (Teste Exato de Fisher=9,18, p=0,05). 
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 Figura 4 Comparação entre os grupos das percentagens dos motivos para os horários de deitar, levantar e 

formas de levantar em dias escolares e aos finais de semana, no período pré-intervenção. (A) Motivos 

para os horários de deitar em dias de semana. e aos finais de semana. (B) Motivos para os horários de 

levantar em dias de semana. (C) Motivos para os horários de levantar aos finais de semana. (D) Formas 

de levantar  em dias de semana. 
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5.1.3. Sonolência: Caracterização da amostra na avaliação pré-intervenção  

 Conforme descrito, para avaliação da sonolência excessiva diurna, utilizamos o escore 

da subescala da EDSC respondida pelos pais. Os participantes dos dois grupos não 

apresentavam  indicativo de sonolência excessiva diurna no início da intervenção, uma vez 

que, todos apresentaram pontuação ≤ 19 na subescala de Sonolência Excessiva Diurna da 

EDSC (GE=7,0 vs. GC=5,0), deste modo, não houve diferença estatisticamente significativa 

para esse parâmetro na avaliação inicial (U=11,0, p=0,12).  

 As respostas das crianças a Escala de sonolência ilustrada com faces de Maldonado 

diferiram entre os grupos apenas na segunda-feira (SEG: U=7, p=0,05, r=0,22), nos demais 

dias não foram identificadas alterações significativas (TERÇ: U=17,5, p=0,54; QUA: U=17,0 

p=0,49; QUI: U=7,0 p=0,13, p=0,33; SEX: U=9,0, p=0,19), sinalizando assim, que na 

avaliação inicial os grupos apresentavam níveis de sonolência similares, exceto na segunda-

feira em que GE apresentou maior nível de sonolência em sala de aula quando comparado a 

GC (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 
Alerta 

Sonolência 

Figura 5  Comparação dos níveis de sonolência (medianas) entre os grupos, nos dias de semana 
(pré-intervenção) - Escala de sonolência ilustrada com faces de Maldonado. *p<0,05. 

* 
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5.2. Análises Intragrupos 

 Nessa seção serão apresentadas as análises intragrupos, isto é, aquelas realizadas com 

os dados dos participantes que pertencem ao mesmo grupo e ao longo dos períodos de 

avaliação, sendo três momentos para o GE (pré-intervenção, pós-intervenção e seguimento) e 

dois para o GC (pré e pós-intervenção). Isto posto, nas subseções seguintes serão apresentadas 

as descrições do padrão de sono, hábitos e higiene do sono e sonolência, assim como as 

comparações entre os períodos de avaliação para cada grupo. 

5.2.1 Grupo Experimental (GE)  

 Para as análises seguintes serão consideradas as informações dos questionários e 

diários de sono devolvidos pelos pais em cada período de avaliação. Na primeira e segunda 

etapa, foram devolvidos cinco, e na terceira etapa quatro questionários. A devolução dos 

diários de sono foi inferior ao número de EUHS recebidas, quatro em cada etapa de avaliação. 

 5.2.1.1. Padrão de sono 

 Empregou-se o teste de Friedman para comparar as variáveis contínuas relacionadas 

ao padrão de sono das crianças do grupo experimental ao longo das avaliações. Em relação às 

respostas dos pais na Escala UNESP de hábitos e higiene de sono (versão crianças) não foram 

identificadas diferenças estatisticamente significativas para os horários de dormir (DESC, χ
2
 

(2) = 4,0, p = 0,33; FS, χ
2
 (2) = 1,0, p = 1,0), levantar (DESC, χ

2
 (2) = 1,0, p = 1,0; FS, χ

2
 (2) 

= 0,28, p = 0,86) e tempo na cama (DESC, χ
2
 (2) = 3,7, p = 0,33; FS, χ

2
 (2) = 1,0, p = 0,83), 

em dias escolares (DESC) e fins de semana (FS), ao longo dos períodos de avaliação (pré-

intervenção, pós-intervenção e seguimento). Esses achados sugerem que a intervenção com o 

jogo sério não promoveu melhorias significativas no padrão de sono dos participantes do GE 

(Tabela 6). 
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  Ao analisar as informações obtidas por meio do diário de sono se observou que o 

horário de acordar aos finais de semana apresentou alteração significativa, ocorrendo 33 

minutos mais tarde na avaliação de seguimento, quando comparado a avaliação inicial 

(χ
2
(2)=6,0, p=0,02). O tempo na cama em dias de semana apresentou maior extensão (25 

minutos) na avaliação realizada após intervenção, quando comparado a avaliação inicial 

(χ
2
(2)=0,66, p=0,94), no entanto, essa diferença não foi significativa. Também percebeu-se 

que o tempo na cama aos finais de semana foi menor em 50 minutos na avaliação realizada 

logo ao término da intervenção, em comparação à avaliação inicial (χ
2
(2)=0,66, p=0,94), 

todavia essa alteração não foi estatisticamente significativa (Tabela 6). Essas mudanças ainda 

que não significativas podem ser advindas da intervenção com as crianças ou da atuação de 

outros sincronizadores do ciclo sono vigília como, período atividades escolares menos 

intensas ou presença de datas comemorativas, alteração nos horários e/ou rotina familiar, 

entre outros. 

 Conforme exposto na Tabela 6, o GE apresentou maior irregularidade nos horários de 

deitar em dias de semana e aos finais de semana, enquanto os horários de levantar foram 

menos irregulares em comparação a avaliação inicial, todavia essas variações não foram 

significantes (Tabela 6). Acentua-se ainda, que algumas informações como a duração de sono 

em dias escolares na EUHS e diário de sono diferiram, ainda que respondidos pelo mesmo 

pai/responsável, este fato reforça a maior acurácia dos diários de sono em relação aos 

questionários para acessar alguns parâmetros de sono, como a duração de sono (Sadeh, 2015).  
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Tabela 6  

Comparação dos horários de deitar, levantar, do tempo na cama e irregularidades em dias 

de semana e fim de semana, mensurados pela EUHS e diários de sono, nos períodos de 

avaliação (Grupo Experimental) 

Nota. EUHS=Escala UNESP de hábitos e higiene do sono (versão crianças); IQ=intervalo interquartílico; h= 

hora; min= minutos.
a
 p-valor refere-se ao Teste de Friedman.*diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 

Parâmetros Pré-intervenção Pós-intervenção Seguimento P 

Horário de deitar (EUHS) Mediana (IQ) Mediana (IQ) Mediana (IQ)  

   Semana (h:min) 22:00 (02:07) 22:00 (01:00) 22:30 (01:45) 0,33
a 

   Fim de semana (h:min) 22:00 (01:22) 22:30 (01:00) 22:20 (01:17) 1,0
a 

Horário de deitar (Diário de sono)     

   Semana (h:min) 21:50 (02:14) 22:00 (00:47) 21:57 (00:45) 0,94
a 

   Fim de semana (h:min) 21:50 (01:57) 22:07 (01:17) 22:25 (01:05) 0,94
a 

Horário de acordar (EUHS)     

   Semana (h:min) 09:00 (03:48) 08:00 (01:35) 08:00 (01:59) 1,0
a 

   Fim de semana (h:min) 09:00 (02:22) 09:00 (02:00) 08:15 (02:22) 0,86
a 

Horário de acordar (Diário de sono)     

   Semana (h:min) 07:41 (02:04) 08:10 (02:05) 08:00 (01:55) 0,33
a 

   Fim de semana (h:min) 08:12 (01:57) 08:02 (00:35) 8:45 (00:45) 0,02
a* 

Tempo na cama (EUHS) 

(em minutos) 

    

   Semana 637,5 (175,0) 600,0 (125,0) 570,0 (135,0) 0,33
a 

   Fim de semana 675,0 (142,5) 600,0 (75,0) 610,0 (115,0) 0,83
a 

Tempo na cama (Diário de sono)     

  Semana 590,0 (167,0) 615,0 (142,5) 588,0 (123,0) 0,94
a 

   Fim de semana 635,0 (107,7) 585,0 (63,25) 585,0 (75,0) 0,94
a 

Irregularidades nos horários 

 (em minutos) 

    

   Horário de deitar 26,0 (6,5) 35,0 (12,2) 32,0 (31,0) 0,11
a 

   Horário de levantar 43,0 (7,2) 30,5 (10,0) 30,0 (15,0) 0,50
a 

   Tempo na cama 37,0 (74,7) 70,0 (87,7) 20 (65,0) 0,36
a 
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 Haja vista a redução no número de questionários/diários de sono devolvidos na etapa 

de seguimento optou-se por analisar se havia diferenças significativas no padrão de sono das 

crianças entre o início e o término da intervenção, excluindo-se a avaliação de seguimento 

para essas análises. Para isso, utilizou-se o Teste de Wilcoxon para amostras relacionadas, o 

qual indicou ausência de diferenças estatisticamente significativas para os horários de deitar, 

levantar e tempo na cama, em dias escolares (DESC) e finais de semana (FS), acessados pelas 

respostas dos pais aos diários de sono (DESC, T=2,0, p=0,37; FS, T=0, p=0,12), (DESC, T=0, 

p=0,25; FS, T=4, p=0,37), (DESC, T=3,0, p=0,62; FS, T=1,0, p=0,12). Ademais, não houve 

diferença nas irregularidades para os horários de deitar (T=0, p=0,06), levantar (T=0 p=0,12) 

e tempo na cama (T=3,0, p=0,31). Esses dados indicam que o sono dos participantes não 

sofreu mudanças significativas após a intervenção, continuando regular e com duração 

adequada. 

  Portanto, os resultados apresentados nessa seção indicam maior extensão do tempo na 

cama em dias escolares e diminuição aos finais de semana, no entanto, essas mudanças não se 

configuraram como significativas, possivelmente em virtude limitações relacionadas ao 

tamanho da amostra ou pela influência de outros sincronizadores, como uma possível 

mudança no horário de trabalho dos pais, inclusão de atividades na rotina das crianças que 

possam modificar o padrão de sono das crianças.  

 

5.2.1.2. Hábitos e Higiene do sono 

 Conforme descrito, para análise dos hábitos e higiene de sono se considerou as 

informações relatadas pelos pais na EUHS e nos diários de sono. Desta forma, empregou-se o 

teste de Friedman a fim de verificar a existência de diferenças estatisticamente significativas 
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nos indicadores sobre higiene do sono ao longo das avaliações para o GE. Entretanto, não 

foram identificadas diferenças significantes em nenhum dos indicadores avaliados, a saber: 

rotina de sono (χ
2
 (2)=2,36, p=0,38), alerta fisiológico (χ

2
 (2)=0,54, p=0,88), aspecto 

cognitivo/emocional (χ
2
 (2)=1,40, p=0,66), ambiente de sono (χ

2
 (2)=2,0, p=1,00) e para o 

escore total (χ
2
 (2)=0,66, p=0,94). Esses resultados indicam que não houve mudanças 

significativas na higiene do sono ao longo dos períodos de avaliação. 

 Também se aplicou o Teste de Wilcoxon para amostras relacionadas a fim de 

comparar esses parâmetros da EUHS no início e ao término da intervenção, uma vez que, na 

avaliação seguimento houve diminuição no número de questionários devolvidos. Isto posto, 

com a análise das medianas reconheceu-se que o escore da rotina de sono apresentou menor 

variação na avaliação após a intervenção, isto é, ao término da intervenção esse escore variou 

de 7,0 a 15,0 pontos, enquanto no início essa variação atingiu o valor máximo de 21,0 pontos 

(Tabela 7). Essa diferença não foi significativa (T=1,0, p=0,50), contudo, indica indícios da 

presença de melhor rotina de sono após a intervenção. Por fim, não foram identificadas 

diferenças significativas nos escores sobre os indicadores de alerta fisiológico (T=1,0, 

p=0,25), aspecto cognitivo/emocional (T=1,5, p=0,62), conforto do ambiente de dormir 

(T=2,0, p=0,37) e escore total da EUHS ao término da intervenção (Tabela 7). 

 Portanto, não foram identificadas mudanças significativas nos indicadores sobre 

higiene de sono, contudo, ao analisar a variância do escore de rotina de sono percebe-se sinais 

de diminuição na variação do escore após a intervenção, sugerindo possível indício de melhor 

rotina de sono após a intervenção. 

 

. 
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Tabela 7  

Comparação dos indicadores de higiene do sono, mensurados pela EUHS, no início e ao 

término da intervenção (Grupo Experimental) 

Variáveis 

Pré-intervenção 

Mediana 

(n = 5) 

Pós-intervenção 

Mediana 

(n = 5) 

P 

EUHS - Rotina de sono 12,0 14,0 0,50
a 

   Mínimo 7,0 7,0  

   Máximo 21,0 15,0  

EUHS - Alerta fisiológico 5,0 6,0 0,25
a 

   Mínimo 4,0 4,0  

   Máximo 6,0 8,0  

EUHS - Aspecto cognitivo/emocional 5,0 5,0 0,62
a 

   Mínimo 3,0 3,0  

   Máximo 11,0 15,0  

EUHS - Conforto do ambiente de dormir 11,0 9,0 0,50
a 

   Mínimo 4,0 4,0  

   Máximo 12,0 12,0  

EUHS - Escore total 32,0 33,0 0,37
a 

   Mínimo 18,0 31,00  

   Máximo 44,0 38,00  

Nota. EUHS=Escala UNESP de hábitos e higiene do sono (versão crianças). 
  a

 p-valor refere-se ao Teste de Wilcoxon para amostras relacionadas. 

*diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 

 

 Os componentes da rotina pré-sono,  respondidos pelos pais na EUHS, também foram 

comparados ao longo das avaliações, entretanto, com o uso de teste apropriado para variáveis 

dicotômicas (sim-não) acessadas em mais de dois momentos, o Q de Cochran. Conforme 

apresentado na tabela 8, na avaliação pré-intervenção, tomar banho e escovar os dentes (N = 

5); conversar sobre o dia (N = 3); comer um lanche (N = 3) e fazer orações (N = 4) foram 

componentes que a maior parte dos participantes realizavam. 

  Após a intervenção, aumentou o número de crianças que conversavam sobre o dia 

(N=5), comiam um lanche (N=4), realizavam brincadeiras calmas (N= 1), enquanto as 

atividades de higiene pessoal (N = 5), leitura e contação de histórias (N = 2), desenhos (N = 2) 

permaneceram constantes, quando comparadas ao período anterior a intervenção (Tabela 8). 
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 Na avaliação de seguimento, um mês após a intervenção, houve decréscimo no 

número de participantes que conversavam sobre o dia (N = 2), que costumavam ler e/ou ouvir 

histórias antes de dormir (N= 0) e daqueles que comiam um lanche (N= 3), contudo os demais 

componentes não sofreram alterações (Tabela 8).  

 Ao analisar a frequência do número de participantes que realizava cada componente é 

possível identificar a inclusão de novas atividades na rotina pré-sono de algumas crianças, 

após a intervenção (conversar sobre o dia, comer um lanche, realizar brincadeiras calmas), 

entretanto, no seguimento houve redução no número de crianças que realizavam essas 

atividades, possivelmente pela ausência de atividades com os pais ou com as crianças para 

reforçar o conhecimento aprendido ao longo da intervenção. Entretanto, não houve diferenças 

significativas para os componentes da rotina pré-sono (Tabela 8). 

Tabela 8  

Comparação dos componentes da rotina pré-sono das crianças, por meio da EUHS, de 

acordo com as avaliações pré-intervenção, pós-intervenção e seguimento (Grupo 

Experimental) 

Componentes 

Pré-

intervenção 

(N=5) 

Pós-

intervenção 

(N=5) 

Seguimento 

(N=4) 
P 

Tomar banho/escovar os dentes    - 

   Sim 5 5 4  

   Não 0 0 0  

Conversar sobre o dia    0,44
a 

   Sim 3 5 2  

   Não 2 0 2  

Tomar mamadeira    1,00
a 

   Sim 1 0 0  

   Não 4 5 4  

Tomar chá (sem cafeína)    - 

   Sim 0 0 0  

   Não 5 5 4  

Leitura/contação de histórias    1,00
a 

   Sim 2 2 0  

   Não 3 3 4  

Massagem    - 
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   Sim 0 0 0  

   Não 5 5 4  

Comer um lanche    1,00
a 

   Sim 3 4 3  

   Não 2 1 1  

Ouvir música relaxante    - 

   Sim 1 0 0  

   Não 4 5 4  

Criança faz orações     

   Sim 4 4 3 1,00
a 

   Não 1 1 1  

Passeio de carro     

   Sim 0 0 0 - 

   Não 5 5 4  

Brincadeiras calmas    1,00
a
 

   Sim 0 1 0  

   Não 5 4 4  

Desenho    1,00
a 

   Sim 2 2 0  

   Não 3 3 4  

É embalada no carro ou 

carrinho 
   - 

   Sim 1 1 1  

   Não 4 4 3  
Nota. - =  indica casos de impossibilidade de uso do Teste Q de Cochran. 
 a
 p-valor refere-se ao Teste de Q de Cochran. 

*diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 

  

 As atividades realizadas antes de dormir também foram avaliadas ao longo de dez dias 

e por quesito incluído no diário de sono, todavia, como o número de devoluções dos diários 

de sono pelos pais foi inferior na etapa de seguimento optou-se por descrever as atividades no 

início e ao término da intervenção, assim, as principais ações desenvolvidas pelos 

participantes do GE antes de dormir e no período pré-intervenção envolviam a utilização de 

dispositivos eletrônicos (54,1%) (televisão, celular e jogos com videogame), realização de 

atividades escolares (24,3%), brincadeiras sem dispositivos eletrônicos (13,5%) e atividades 

calmas (8,1%).  

 De acordo com o relato dos pais, após a intervenção o GE ainda apresentou maior 

frequência de ações com uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir (57,1%), no entanto, 
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houve aumento na realização de atividades calmas nesse período (17,1%), diminuição na 

realização de atividades escolares (17,1%) e brincadeiras sem uso de dispositivos eletrônicos 

(8,6%). Esses achados indicam que a intervenção não influenciou no uso de dispositivos 

eletrônicos próximo ao horário de dormir ao longo da semana, no entanto, percebeu-se efeito 

positivo no incremento percentual na consecução de atividades calmas/relaxantes (conversar, 

atividades religiosas) e diminuição nas brincadeiras sem dispositivos eletrônicos após a 

intervenção, ainda que essas diferenças não configurem-se como significativas (Teste Exato 

de Fisher=2,02, p=0,58).  

  Não foram verificadas diferenças significativas entre os períodos de avaliação para os 

motivos para os horários de dormir em dias de escolares relatados pelos pais nos diários de 

sono, sendo a solicitação dos pais a razão mais citada nos períodos pré e pós-intervenção 

(53,6% vs. 55,6%)  (χ
2
 (1)=0,02, p=0,54). 

  Com relação a razão mais frequente para o horário de levantar em dias escolares 

identificou-se predominância do horário escolar, independente do período de avaliação pré ou 

pós intervenção, com percentagens de 54,2 e 55,6 respectivamente. Além disso, notou-se que 

após a intervenção houve diminuição na distribuição das percentagens de horários de levantar, 

em dias escolares, motivados pelo uso de dispositivos eletrônicos, como ver televisão e 

brincar com celular (16,7 vs. 0) e passeios (8,3 vs. 7,4), bem como aumento daqueles 

associados a realização de atividades físicas/esportivas (12,5 vs. 22,2) e despertares 

espontâneos (8,3 vs. 14,8). No entanto, não houve associação significante das razões para o 

horário de acordar em dias de semana com os períodos avaliação (Teste Exato de Fisher=9,96, 

p=0,06). Por fim, também não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas 

para as formas de despertar em dias escolares (Teste Exato de Fisher=1,01, p=0,75), visto que 

nos dois momentos de avaliação predominou o despertar sem auxílio (64,3% vs. 66,7%). 
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 Do mesmo modo, não se encontrou associação significativa entre os motivos para o 

horário de deitar (p=0,56) e formas de levantar (p=0,52) nos finais de semana e os períodos de 

avaliação, assim, em ambas as etapas predominou o despertar sem auxílio e a solicitação dos 

pais como razão para o horário de dormir. No que se refere às razões para o horário de 

despertar, no momento pré-intervenção a maior porcentagem foi para o despertar espontâneo 

(50%), seguido por horário escolar (16,7%), atividades religiosas (16,7%) e ver televisão 

(16,7%), ao passo que no término da intervenção foi predominante o levantar para realização 

de atividades físicas/esportivas (37,5%), passeios (25%), atividades religiosas (12,5%), ver 

televisão (12,5%) e despertar espontâneo (12,5%). Essa diferença não foi estatisticamente 

significativa (Exato de Fisher=9,01, p=0,07). 

 Deste modo, as informações relatadas pelos pais na EUHS e diário de sono convergem 

ao indicar aumento no número de crianças que passaram a realizar atividades calmas antes de 

dormir após a intervenção, bem como no aumento percentual da consecução dessas ações ao 

longo dos dias acessados pelos diários de sono. Consoante a isso, também houve redução nos 

despertares motivados pelo uso de dispositivos eletrônicos e na realização de brincadeiras sem 

dispositivos eletrônicos, contudo, a intervenção não levou a diminuição no uso de 

equipamentos eletrônicos próximo ao horário de dormir, talvez pela ausência de atividades 

para orientar os pais sobre a importância e consequências das atividades prévias ao sono para 

promoção do bom sono de suas crianças. Por fim, as alterações descritas ainda que não 

significativas podem configurar-se como fatores que colaboram para o maior tempo da cama 

apresentado pelos participantes do GE no período de avaliação pós-intervenção, uma vez que 

houve aumento no número de crianças que realizavam atividades preparatórias para o horário 

de dormir e diminuição daquelas que desenvolviam atividades que poderiam promover maior 

alerta. 
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5.2.1.3. Sonolência 

 Não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas no escore da 

subescala de Sonolência Excessiva Diurna da EDSC respondida pelos pais ao longo das 

avaliações (χ
2
(2)=0,66, p=0,71), assim, com a análise das medianas notou-se uma diminuição 

do escore após a intervenção (7,0 vs. 6,0), se comparado a avaliação inicial, bem como 

valores iguais na avaliação inicial e de seguimento (7,0), indicando que os participantes não 

apresentavam indicativo para sonolência excessiva diurna (Sonolência Excessiva Diurna da 

EDSC ≤ 19), fato que aponta para ausência de influência da intervenção nesse parâmetro. 

 Também se avaliou a existência de diferenças nos níveis de sonolência em sala de 

aula, por meio das respostas das crianças na Escala de sonolência ilustrada com faces de 

Maldonado. Posto isso, empregou-se o teste de Friedman, o qual não identificou alterações 

significantes para esse parâmetro nos dias da semana ao longo das avaliações (SEG: χ
2
 

(2)=2,0, p=0,77; TERÇ: χ
2
 (2)=2,8, p=0,27; QUA: χ

2
 (2)=4,11, p=0,13; QUI: χ

2
(2)=3,71, 

p=0,33; SEX: χ
2
 (2)=0,5, p=0,77), no entanto, com a análise das medianas pré e pós-

intervenção de cada dia da semana percebeu-se diminuição no nível de sonolência relatado 

pelos participantes do GE ao término da intervenção, de segunda a quinta-feira, quando 

comparado aos relatos da avaliação inicial (Figura 6). 

 A fim de investigar se essa diferença era estatisticamente significativa, aplicou-se o 

teste de Wilcoxon para amostras relacionadas, contudo, não houve indicação alterações 

significantes para essa medida em nenhum dos dias avaliados (SEG: T=4,5, p=0,50; TER: 

T=4,0, p=0,37; QUAR: T=4,0, p=0,21; QUIN: T=0, p=0,25; SEX: T=1,0, p=0,25), mostrando 

que não houve mudanças nos níveis de sonolência das crianças em sala de aula ao término da 

intervenção.   
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5.2.2 Grupo Controle (GC) 

 Conforme descrito no método, o GC foi submetido apenas as avaliações pré e pós-

intervenção, uma vez que as avaliações nessa escola iniciaram duas semanas após o início 

com o GE. Esse fato inviabilizou a consecução de avaliações simultâneas com os grupos, 

porém os cuidados e critérios para escolha dos períodos de avaliação foram idênticos para os 

dois grupos. 

  Para as análises seguintes serão consideradas as informações dos questionários 

devolvidos pelos pais em cada período de avaliação. Na primeira e segunda avaliações foram 

devolvidos cinco escalas EUHS e quatro diários de sono. 

Figura 6 Comparação dos níveis de sonolência (medianas), de acordo com as avaliações pré-

intervenção, pós-intervenção e seguimento (Grupo Experimental) - Escala de sonolência ilustrada com 

faces de Maldonado 

Sonolência 

Alerta 
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 5.2.2.1. Padrão de sono 

 As estatísticas inferenciais apresentadas a seguir foram conduzidas por meio do Teste 

de Wilcoxon para amostras relacionadas e com objetivo de avaliar a presença de alterações no 

padrão de sono das crianças que compuseram o GC ao longo das avaliações. 

 Em relação às respostas dos pais na Escala UNESP de hábitos e higiene de sono 

(versão crianças) não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas para os 

horários de dormir, levantar e tempo na cama (Tabela 9).   

 Esses parâmetros também foram mensurados por meio das informações do diário de 

sono e da mesma forma não foram identificadas desigualdades significativas em dias 

escolares e aos finais de semana para: horários de deitar (DESC: T=0, p=0,25; FS: T=2,0, 

p=0,37); horário de levantar (DESC: T=0, p=0,12; FS: T=2,5, p=0,50); e tempo na cama 

(DESC: T=1,0, p=0,50; FS: T=1,0, p=0,50) (Tabela 9). Ademais, como exposto na Tabela 9, 

na avaliação final os participantes apresentaram maior irregularidade para os horário de deitar 

e menor irregularidade para os de levantar, enquanto a irregularidade para o tempo na cama se 

manteve constante. Entretanto, essas diferenças nas irregularidades não foram significativas. 

Em conjunto, esses resultados indicam ausência de alterações significativas no padrão de sono 

de GC ao término da avaliação. 

Tabela 9 

 Comparação dos horários de deitar, levantar, do tempo na cama e irregularidades em dias 

de semana e fim de semana, mensurados pela EUHS e diários de sono, nos períodos pré e 

pós-intervenção (Grupo Controle) 

Parâmetros Pré-intervenção Pós-intervenção P 

Horário de deitar (EUHS) Mediana (IQ) Mediana (IQ)  

   Semana (h:min) 21:00 (01:45) 22:00 (01:30) 0,12
a 

   Fim de semana (h:min) 22:30 (01:15) 22:30 (01:15) 0,37
a 

Horário de deitar (Diário de sono)    



96 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. EUHS=Escala UNESP de hábitos e higiene de sono (versão crianças); IQ=intervalo interquartílico; h= 

hora; min= minutos. 
a
 p-valor refere-se ao Teste de Wilcoxon para amostras relacionadas. 

*diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 

 

 

5.2.2.2. Hábitos e Higiene do sono 

 Conforme descrito, para análise dos hábitos e higiene de sono considerou-se as 

informações relatadas pelos pais na EUHS e nos diários de sono nas avaliações inicial e final. 

Desta forma, também se aplicou o Teste de Wilcoxon para amostras relacionadas a fim de 

comparar os indicadores sobre higiene de sono mensurados pela EUHS nos dois momentos de 

avaliação. 

 Nenhum dos escores comparados apresentou diferença estatisticamente significativa: 

EUHS - Rotina de sono (T=6,5, p=0,46), EUHS - Alerta fisiológico (T=3,0, p=0,62), EUHS - 

Aspecto cognitivo/emocional (T=0, p=1,0), EUHS - Conforto do ambiente de dormir (T=0, 

   Semana (h:min) 22:22 (01:26) 22:07 (01:30) 0,25
a 

   Fim de semana (h:min) 22:40 (01:38) 22:30 (01:18) 0,37
a 

Horário de acordar (EUHS)    

   Semana (h:min) 08:30 (01:15) 07:40 (02:15) 0,37
a 

   Fim de semana (h:min) 09:00 (01:30) 09:00 (02:15) 0,50
a 

Horário de acordar (Diário de sono)    

   Semana (h:min) 08:27 (02:01) 07:52 (02:03) 0,12
a 

   Fim de semana (h:min) 08:28 (02:00) 08:22 (02:33) 0,50
a 

Tempo na cama (EUHS) 

(em minutos) 

   

   Semana 600,0 (75,0) 580,00 (75,0) 0,18
a 

   Fim de semana 630,0 (135,0) 570,00 (120,0) 0,56
a 

Tempo na cama (Diário de sono)    

  Semana 570,0 (131,2) 570,0 (93,75) 0,50
a 

   Fim de semana 592,0 (138,7) 585,0 (120,0) 0,50
a 

Irregularidades nos horários 

 (em minutos) 

   

   Horário de deitar 35,5 (29,2) 18,0 (31,7) 0,12
a 

   Horário de levantar 20,0 (19,2) 33,5 (19,7) 0,12
a 

   Tempo na cama 30,0 (30,0) 30,0 (15,0) 0,50
a 



97 

 

p=1,0) e EUHS - escore total (T=4, p=0,43) (Tabela 10). Esses resultados sugerem que os 

participantes do GC não apresentaram melhoria em relação a higiene do sono. 

Tabela 10  

Comparação dos indicadores de higiene do sono, mensurados pela EUHS, no início e ao 

término da intervenção (Grupo Controle) 

Variáveis 
Pré-intervenção 

Mediana 

Pós-intervenção 

Mediana 

P 

EUHS - Rotina de sono 12,0 13,0 0,46
a 

   Mínimo 6,0 9,0  

   Máximo 18,0 17,0  

EUHS - Alerta fisiológico 4,0 6,0 0,62
a 

   Mínimo 4,0 4,0  

   Máximo 9,0 6,0  

EUHS - Aspecto cognitivo/emocional 3,0 3,0 1,0
a 

   Mínimo 3,0 3,0  

   Máximo 3,0 3,0  

EUHS - Conforto do ambiente de dormir 12,0 12,0 1,0
a 

   Mínimo 4,0 4,0  

   Máximo 12,0 4,0  

EUHS - Escore total 32,0 30,0 0,43
a 

   Mínimo 17,0 24,00  

   Máximo 38,0 38,00  
Nota. EUHS= Escala UNESP de hábitos e higiene de sono (versão crianças).

a
 p-valor refere-se ao Teste de 

Wilcoxon para amostras relacionadas.*diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 

  

 Com relação a rotina pré-sono, avaliada pela seção componentes da rotina pré-sono da 

EUHS, observou-se na avaliação inicial que a maioria dos participantes realizavam as 

seguintes atividades próximo ao horário de dormir: higiene pessoal (N = 3), conversar sobre o 

dia (N= 3), comiam um lanche (N= 3), faziam orações (N = 3) e desenhavam (N=3).  

 No período da segunda avaliação, houve maior número de crianças que realizavam 

atividades de higiene pessoal (N=4) e orações antes de dormir (N=4). Ademais, reduziu o 

número das que comiam um lanche (N= 2), conversavam sobre o dia (N= 2) e faziam 

desenhos (N= 0) antes do horário de dormir. Posto isto, uma vez que com o GC essas 
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variáveis foram avaliadas em dois momentos as comparações foram realizadas com o teste de 

McNemar, entretanto, não foram  reconhecidas diferenças significativas (Tabela 11). 

Tabela 11  

Comparação dos componentes da rotina pré-sono das crianças, por meio da EUHS, de 

acordo com as avaliações pré-intervenção e pós-intervenção (Grupo Controle) 

Componentes 
Pré-intervenção 

(n=5) 

Pós-intervenção 

(n=5) 

P 

Tomar banho/escovar os dentes N N 0,50
a 

   Sim 3  4   

   Não 2  1   

Conversar sobre o dia   0,68
a 

   Sim 3  3   

   Não 2  2   

Tomar mamadeira   - 

   Sim 0  0   

   Não 5  5   

Tomar chá (sem cafeína)   - 

   Sim 0  0   

   Não 5  5   

Leitura/contação de histórias   0,50
a 

   Sim 2  1   

   Não 3  4   

Massagem   - 

   Sim 1  0   

   Não 4  5   

Comer um lanche   0,50
a 

   Sim 3  2   

   Não 2  3   

Ouvir música relaxante   0,50
a 

   Sim 1  0   

   Não 4 5   

Criança faz orações   0,50
a 

   Sim 3  4   

   Não 2  1   

Passeio de carro   - 

   Sim 0  0   

   Não 5  5   

Brincadeiras calmas   0,50
a 

   Sim 2  1   

   Não 3  4   

Desenho    

   Sim 3  0   

   Não 2  5   

É embalada no carro ou carrinho   0,12
a 
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   Sim 0  0   

   Não 5  5   
Nota. - =  indica casos de impossibilidade de uso do Teste Q de Cochran. 
a
 p-valor refere-se ao Teste de McNemar. 

*diferença estatisticamente significativa (p<0,05).
 

 

 Com relação as atividades realizadas antes de dormir e avaliadas por meio das 

respostas dos pais nos diários de sono, apurou-se que na avaliação inicial as principais 

atividades realizadas pelo GC são aquelas com uso de dispositivos eletrônicos (ver televisão, 

usar o celular e jogos com videogame) (63,2%), seguido por brincadeiras sem dispositivos 

eletrônicos (34,2%) e atividades escolares (2,6%). 

 No período de avaliação subsequente, observou-se aumento no uso de dispositivos 

eletrônicos antes de dormir (81,1%), assim como diminuição na realização de brincadeiras 

sem equipamentos eletrônicos (18,9%). Esses resultados indicam que a atividade pré-sono 

prevalente para GC foram aquelas diretamente relacionadas a utilização de equipamentos 

eletrônicos, fato que pode influenciar na presença de horários de início de sono mais tardios e 

redução no tempo na cama. No entanto, não houve associação significante do tipo de 

atividade realizada antes do horário de dormir com os períodos avaliação (Teste Exato de 

Fisher=3,34, p=0,15). Também não foram identificadas associações significativas entre as 

razões para os horários de deitar (DESC: χ
2
(1)=0,52, p=0,32;FS: χ

2
(1)=1,5, p=0,20) (Figura 

7A), levantar (DESC: Teste Exato de Fisher=5,1, p=0,14; FS: Teste Exato de Fisher=5,3, 

p=0,67) (Figuras 7B e 7C) e formas de despertar (DESC: χ
2
(1)=0,1, p=0,56; FS: χ

2
(1)=0,35, 

p=0,43) com os períodos de avaliação (Figuras 7D e 7F). Essas informações foram acessados 

por meio das respostas dos pais nos diários de sono ao longo de dez dias na avaliação inicial e 

final. 
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Figura 7 Comparação  das percentagens dos motivos para os horários de deitar, levantar e formas de levantar em dias 

escolares e aos finais de semana, no grupos controle, de acordo com os períodos pré e pós-intervenção. (A) Motivos para os 

horários de deitar em dias de semana e aos finais de semana. (B) Motivos para os horários de levantar em dias de semana. (C) 

Motivos para os horários de levantar aos finais de semana. (D) Formas de levantar  em dias de semana. (E) Formas de 

levantar aos finais de semana. 
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5.2.2.3. Sonolência 

 Os participantes do GC não apresentaram indicativo de sonolência excessiva diurna no 

início da intervenção (subescala de Sonolência Excessiva Diurna ≤ 19) de acordo com o relato 

dos pais na EDSC, entretanto, na segunda avaliação houve aumento na pontuação dessa 

subescala (5,0 vs.7,0). Essa variação não foi estatisticamente significativa (T=0, p=0,25). 

 Os níveis de sonolência em sala da aula foram avaliados por meio das respostas das 

crianças à Escala de sonolência ilustrada com faces de Maldonado ao longo da semana. 

Conforme apresentado na Figura 8, os maiores níveis de sonolência ocorreram às segundas-

feiras e nas duas etapas de avaliação. Entretanto, o GC não diferiu em relação aos níveis de 

sonolência em sala de aula ao longo dos dias da semana na avaliação inicial e final (SEG: 

T=0, p=0,25; TERÇ: T=2,5, p=0,50; QUA: T=1,0, p=0,25; QUI: T=2,5, p=0,75; SEX: T=0, 

p=1,0). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Comparação dos níveis de sonolência (medianas), de acordo com as avaliações pré-intervenção e 

pós-intervenção (Grupo Controle) - Escala de sonolência ilustrada com faces de Maldonado. 

Sonolência 

Alerta 
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5.3. Análises Intergrupos - Comparações pós-intervenção  

 

 Nessa seção serão apresentadas as análises realizadas com objetivo de avaliar a 

existência de diferenças significativas entre os grupos após a intervenção, assim, a seguir são 

delineadas as comparações para o padrão de sono, hábitos e higiene do sono e sonolência.  

 

5.3.1. Padrão de sono 

 Para comparar as respostas dos pais à Escala UNESP de hábitos e higiene do sono 

(versão crianças) e aos diários de sono entre os grupos ao término na intervenção empregou-

se o Teste de Mann-Whitney para amostras independentes. De acordo com o relatos dos pais 

na EUHS, não houve alteração significativa entre os grupos em dias de semana e aos finais de 

semana nos horários de deitar (DESC: U=10,5, p=0,38; FS: U=11,5, p=0,50), levantar 

(DESC: U=12,5, p=0,56; FS: U=12,0; p=0,49), bem como para o tempo na cama (DESC: 

U=11,0, p=0,41; FS: U=12,0; p=0,46) (Tabela 12).  

 Em contraponto, ao analisar as medianas das informações respondidas nos diários de 

sono notou-se que o GE apresentou horário de deitar sete minutos mais cedo em dias de 

semana e vinte e três minutos aos finais de semana, em comparação a GC, entretanto, essas 

diferenças não foram significativas (DESC: U=6,5, p=0,38; FS: U=6,0, p=0,32). Além disso, 

não se identificou diferenças significantes entre os grupos após a intervenção, para os horários 

de levantar em dias escolares (U=8,0, p=0,55) e aos finais de semana (U=7,5, p=0,47) (Tabela 

12).  
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 O grupo experimental apresentou maior tempo na cama em dias de semana (45 

minutos) e aos finais de semana (5 minutos), em comparação ao GC na avaliação realizada ao 

término da intervenção; e essas diferenças não foram estatisticamente significativas (DESC: 

U=6,0 p=0,32; FS: U=8,0, p=0,57). O maior tempo na cama apresentado pelo GE pode ser 

potencialmente associado a alguns aspectos, como mudança nos hábitos de sono, com 

inclusão de atividades relaxantes e diminuição de atividades e brincadeiras que promovam o 

alerta próximo ao horário de dormir, mudança ou flexibilidade nos horários de trabalhos dos 

pais, diminuição nas demandas escolares, entre outros.  

 Por fim, conforme apresentado na Tabela 12 os grupos não diferiram quanto às 

irregularidades para os horários de deitar, levantar e para o tempo na cama. 

 

Tabela 12  

Comparações entre os grupos dos horários de deitar, levantar, do tempo na cama e 

irregularidades em dias de semana e fim de semana, mensurados pela EUHS e diários de 

sono, no período pós intervenção. 

Parâmetros GE GC P 

Horário de deitar (EUHS) Mediana (IQ) Mediana (IQ)  

   Semana (h:min) 22:00 (01:00) 22:00 (01:30) 0,38
a 

   Fim de semana (h:min) 22:30 (01:00) 22:30 (01:15) 0,50
a 

Horário de deitar (Diário de sono)    

   Semana (h:min) 22:00 (00:47) 22:07 (01:30) 0,38
a 

   Fim de semana (h:min) 22:07 (01:17) 22:30 (01:18) 0,32
a 

Horário de acordar (EUHS)    

   Semana (h:min) 08:00 (01:35) 07:40 (02:15) 0,24
a 

   Fim de semana (h:min) 09:00 (02:00) 09:00 (02:15) 0,45
a 

Horário de acordar (Diário de sono)    

   Semana (h:min) 08:10 (02:05) 07:52 (02:03) 0,55
a 

   Fim de semana (h:min) 08:02 (00:35) 08:22 (02:33) 0,47
a 

Tempo na cama (EUHS) 

(em minutos) 

   

   Semana 600,0 (125,0) 580,0 (75,0) 0,41
a 

   Fim de semana 600,0 (75,0) 570,0 (120,0) 0,46
a 

Tempo na cama (Diário de sono)    

  Semana 615,0 (142,5) 570,0 (93,75) 0,32
a 
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Nota. 

GE=grupo experimental; GC=grupo controle; EUHS=Escala UNESP de hábitos e higiene de sono 

(versão crianças); IQ=Intervalo interquartílico; h= hora; min= minutos. 
a
 p-valor refere-se ao Teste de Mann-Whitney. 

*diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 

 

5.3.2. Hábitos e higiene do sono 

 Com intuito de verificar a existência de diferenças entre os grupos para higiene do 

sono e hábitos de sono, mensurados pelas respostas dos pais a EUHS e diários de sono, a 

seguir serão apresentadas as comparações entre os grupos sobre indicadores de higiene de 

sono e componentes da rotina pré-sono acessados pela EUHS. Na sequência serão 

comparadas as atividades que as crianças estavam realizando antes de dormir, os motivos para 

os horários de dormir e levantar, como também as formas de despertar. Essas informações 

foram acessadas por meio do relato dos pais nos diários de sono. 

 Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos sobre os indicadores 

da EUHS (Rotina de sono: U=10,5, p=0,35; Alerta Fisiológico: U=8,5, p=0,19; Aspectos 

cognitivo/emocional: U=5,0, p=0,08; Conforto do ambiente de dormir: U=9,5, p=0,29; Escore 

total: U=8,5, p=0,23) (Tabela 13). No entanto, percebeu-se menor variação na pontuação da 

rotina de sono para GE (7,0 a 15,0) em comparação a GC (9,0 a 17,0), o que pode indicar 

melhor rotina pré-sono para as crianças submetidas a intervenção com o jogo nesse momento 

da avaliação (Tabela 13). 

 

 

   Fim de semana 585,0 (63,25) 585,0 (120) 0,57
a 

Irregularidades nos horários 

 (em minutos) 

  
 

   Horário de deitar 35,0 (12,2) 18,0 (31,7) 0,17
a 

   Horário de levantar 30,5 (10,0) 33,5 (19,7) 0,37
a 

   Tempo na cama 70,0 (87,7) 30,0 (15,0) 0,17
a 
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Tabela 13 

 Comparações entre os grupos dos indicadores de higiene do sono, mensurados pela EUHS, 

no período pós-intervenção 

Variáveis 
GE 

Mediana 

GC 

Mediana 

P 

EUHS - Rotina de sono 14,0 13,0 0,35
a
  

   Mínimo 7,0 9,0  

   Máximo 15,0 17,0  

EUHS - Alerta fisiológico 6,0 6,0 0,19
a 

   Mínimo 4,0 4,0  

   Máximo 8,0 6,0  

EUHS - Aspecto cognitivo/emocional 5,0 3,0 0,08
a 

   Mínimo 3,0 3,0  

   Máximo 15,0 3,0  

EUHS - Conforto do ambiente de dormir 9,0 12,0 0,29
a 

   Mínimo 4,0 4,0  

   Máximo 12,0 4,0  

EUHS - Escore total 33,0 30,0 0,23
a 

   Mínimo 31,00 24,00  

   Máximo 38,00 38,00  
NOTA. GE=grupo experimental; GC=grupo controle; EUHS=Escala UNESP de hábitos e higiene de sono 

(versão crianças). 
 a
 p-valor refere-se ao Teste de Mann-Whitney. 

*diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 

 

 Considerando as repostas sobre os componentes da rotina pré-sono da EUHS,  apurou-

se que os dois grupos apresentaram número igual de participantes que realizavam as seguintes 

atividades antes de dormir: fazer orações (N=4) (p=0,77) e brincadeiras calmas (N=1) 

(p=0,77). Deste modo, não houve diferenças significativas entre os grupos nesses 

componentes da rotina pré-sono após a intervenção. 

 Houve diferença entre os grupos no número de crianças que realizavam as seguintes 

atividades: de higiene pessoal (GE=5 vs. GC=4; p=0,50), desenhavam (GE=2 vs. GC=0; 

p=0,22), conversavam sobre o dia (GE=5 vs. GC=3; p=0,22) e faziam leitura e contação de 

histórias (GE=2 vs. GC=1; p=0,50), no entanto, essas diferenças não foram estatisticamente 

significativas. Esses resultados sugerem que após a intervenção o GE apresentou maior 

número de crianças que realizavam atividades que acalmavam e preparavam para o sono, no 
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entanto, com aplicação do teste Exato de Fisher não se identificou associação significativa 

entre os grupos e realização dessas atividades. Por fim, nenhuma criança de ambos os grupos 

realizavam algumas atividades como, tomar chá sem cafeína e passear de carro. 

 Com relação as atividades avaliadas ao longo de dez dias e por meio do relato dos pais 

nos diários de sono, apurou-se associação significativa entre os grupos e o tipo de atividade 

realizada antes de dormir (Exato de Fisher= 15,60, p=0,00), com indicação efeito médio de 

associação entre as atividades e os grupos (V de Cramer de 0,49, p = 0,00). Deste modo, os 

dois grupos apresentam como atividade predominante o uso de dispositivos eletrônicos antes 

de dormir (GE= 57,1% vs. GC=81,1%), entretanto GE apresentou uso menos frequente 

quando comparado ao GC, após a intervenção. Ademais, no GE as atividades escolares 

(17,1%) e atividades calmas (17,1%) também foram relatadas como prévias ao sono, enquanto 

em GC não houve relato dessas atividades. Desta forma, percebe-se uma maior frequência de 

uso de mídias eletrônicas no GC, fato que pode estar relacionado ao menor tempo na cama 

apresentado pelos participantes desse grupo em comparação ao GE nessa etapa de avaliação. 

 Não foram identificadas associações significativas entre as razões para os horários de 

deitar (χ
2
 (1)=0,14, p=0,46) em dias escolares, visto que em ambos os grupos o motivo 

principal foi a solicitação dos pais (GE=48,4 vs. GC=51,6). Por outro lado, os motivos para 

acordar em dias escolares diferiram entre os grupos (Teste Exato de Fisher=15,74, p=0,00), 

para GE foi mais comum o horário de acordar em virtude da escola (55,6%), seguido por 

atividades físicas/esportivas (22,2%), despertar espontâneo (14,8%) e passeios (7,4%). O 

grupo controle também apresentou maior percentagem do motivo horário escolar como 

motivo para acordar (92,6%), acompanhado por realizar atividades da escola (3,7%) e viagens 

(3,7%). 
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 O despertar sem auxílio foi a forma de acordar mais relatada em dias de semana para 

os dois grupos (GE=66,7% vs GC=57,1%). O motivo seguinte diferiu entre os grupos nessa 

etapa, apurou-se que para o GC foi  o "despertar com ajuda" (42,9%) e para GE o despertar 

com auxílio do despertador (29,6%) (Teste Exato de Fisher=18,53; p=0,00). 

 Da mesma forma com o emprego do Teste Exato de Fisher não se identificou 

associações entre os grupos e motivos para os horários de dormir (p=0,18) e acordar (p=0,09), 

bem como para as formas de levantar (p=0,11) aos finais de semana. 

5.3.3. Sonolência 

 Não houve indicativo de sonolência excessiva diurna ao término da intervenção para 

ambos os grupos, deste modo, não houve diferença significante para esse parâmetro ao longo 

dos períodos de avaliação (U=11,5, p=0,44), embora GC apresente maior mediana quando 

comparado ao GE (7,0 vs. 6,0). Conforme esperado, os participantes dos dois grupos não 

apresentaram sonolência excessiva diurna, visto que estavam dormindo bem e mesmo com o 

horário de deitar ocorrendo após às 22 horas não estavam submetidos a horários escolares 

rígidos, permitindo que acordassem mais tarde para compensar o início de sono tardio.  

 Os níveis de sonolência em sala de aula não diferiram entre os grupos em nenhum dos 

dias avaliados  (SEG: U=11,5 p=0,35; TER: U=12,0, p=0,33; QUAR: U=15,5 p=0,37; QUIN: 

U=6,0, p=0,19; SEX: U=8,0, p=0,30), sinalizando assim, que os níveis de sonolência 

relatados pelos participantes na avaliação final foram similares nesse etapa de avaliação 

(Figura 9). 
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5.4. Avaliação do jogo "Quarto Perfeito: aprenda a dormir bem" 

 Como descrito no método, ao término dos períodos de avaliação os participantes do 

GC foram convidados a jogar o jogo "Quarto perfeito: aprenda a dormir bem". Deste modo, o 

total de 12 participantes (GE=7 e GC=5) avaliaram o jogo por meio de um questionário 

construído para este objetivo. 

  A experiência de brincar com o jogo sério "Quarto Perfeito: aprenda a dormir bem" 

foi considerada positiva por todos os participantes da pesquisa. Em relação ao segundo 

quesito avaliado, a compreensibilidade, a maior parte dos participantes (GE=5 e GC=3) 

relatou que o jogo é "muito fácil de jogar", assim não houve diferença significativa entre os 

grupos na avaliação da compreensão do jogo (U=14,5, p=0,36). 

 Por fim, na avaliação do aspecto da diversão, todas as crianças do GC avaliaram que 

brincar com o jogo foi "muito divertido", e as que compuseram o GE relataram que foi 

"divertido" ou "muito divertido". Em conjunto, essas avaliações dão indícios que o jogo é 

Figura 9 Comparação dos níveis de sonolência (medianas) entre os grupos, nos dias de 

semana (pós-intervenção) - Escala de sonolência ilustrada com faces de Maldonado. 

Sonolência 

Alerta 
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agradável, fácil de jogar e divertido ao público que se destina, independente do número de 

aplicações. Com o GC houve apenas um encontro para as crianças brincarem com jogo, que 

ocorreu após os períodos de avaliação, já com os participantes do GE a aplicação ocorreu 

duas vezes por semana, durante três semanas consecutivas, totalizando seis encontros. 

 Para análise da última característica, o que os jogadores são capazes de realizar após 

jogar com o jogo sério, considerou-se a comparação da composição do quarto e das atividades 

realizadas pelos participantes do GE antes de dormir ao longo das avaliações, desta forma, 

aplicou-se o teste Q de Cochran para k amostras relacionadas. Conforme apresentado na 

Tabela 14 não foram identificadas diferenças significativas na disposição dos objetos no 

quarto ao longo das avaliações.   

 Na avaliação inicial, a maior parte dos participantes caracterizou o quarto com os 

seguintes objetos: cadeira (N=6), ventilador (N=5),  mesa de estudos (N=4), ar-condicionado 

(N=1), cama (N=7), janela (N=7), guarda-roupas (N=5), livros (N=5) e travesseiros (N=6). 

Além dos objetos descritos, também foi indicada a presença de equipamentos eletrônicos, 

apresentados a seguir: tablet (N=5), aparelho de som (N=3), celular (N=4), computador 

(N=4), televisão (N=5), videogame (N=4) e mp3 player (N=2).   

 Foram identificadas algumas alterações na disposição dos objetos no quarto de dormir 

na avaliação realizada após a intervenção, assim empregou-se o teste de McNemar com 

objetivo de avaliar se essas diferenças apresentavam significância estatística. Em comparação 

a avaliação inicial, houve redução no número de participantes que incluíram a presença de 

tablet (N=3, p=0,31) e computador (N=3, p=0,50). Por outro lado, aumentou o número de 

participantes que relataram a presença dos seguintes objetos: celular (N=5, p=0,50), ar-

condicionado (N=2, p=0,50), videogame (N=5, p=0,50), abajur/luminária (N=4, p=0,50) e 

livros (N=6, p=0,50) (Tabela 14). Essas alterações corroboram com o relato de algumas 
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crianças do grupo experimental sobre mudanças realizadas em seus quartos, como a inclusão 

de um abajur para controlar a luminosidade do quarto e a presença de leitura de histórias antes 

de dormir. Contudo não foram identificadas alterações com significância estatística, indicando 

que a intervenção não foi capaz de influenciar na disposição de objetos no quarto de dormir 

das crianças, possivelmente, pela ausência de intervenção com os pais a fim de habilitá-los a 

auxiliar as crianças no processo de tornar o quarto de dormir adequado para o sono.  

 Comparou-se também o número de objetos eletrônicos presentes no quarto de dormir 

dos participantes, indicando uma redução na mediana quanto presença dos equipamentos 

eletrônicos no quarto de dormir após a intervenção (3,5) e na avaliação de seguimento (3,5), 

em comparação a avaliação inicial (4,0). Empregou-se o Teste de Friedman para comparação 

dessa variável ao longo das avaliações, entretanto, não foram identificadas mudanças 

estatisticamente significativas  (χ
2
(2)=2,34, p=0,33). Ademais, aplicou-se o teste de Wilcoxon  

para amostras relacionadas, o qual indicou ausência de diferença significativa (T=9,5, 

p=0,23), bem como indicativo que o quarto de cinco participantes apresentou redução no 

número de dispositivos eletrônicos quando comparado a avaliação inicial. Esses resultados 

indicam sinais de alterações estruturais na organização do quarto de dormir das crianças.  

Tabela 14  

Comparação da caracterização do quarto, de acordo com os períodos de avaliação (pré-

intervenção, pós-intervenção e seguimento) - Grupo Experimental 

Objetos Pré-intervenção Pós-intervenção Seguimento P 

 N N N  

Abajur/luminária    0,81
a 

   Sim 3  4  5  

   Não 4  3  2  

Cadeira    1,0
a 

   Sim 6  6  5  

   Não 1 1  2  

Ventilador    1,0
a 

   Sim 6  6  5  

   Não 1  1  2  

Tablet    0,81
a 
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   Sim 5  3  3  

   Não 2  4  4  

Aparelho de som    1,0
a 

   Sim 3  3  2  

   Não 4  4  5  

Mesa de estudos    1,0
a 

   Sim 4  4  4  

   Não 3  3  3  

Celular    1,0
a 

   Sim 4  5  4  

   Não 3  2  3  

Ar-condicionado    1,0
a 

   Sim 1  2  2  

   Não 6  5  5  

Cama    - 

   Sim 7  7  7  

   Não 0  0  0  

Televisão    1,0
a 

   Sim 5  5  4  

   Não 2  2  3  

Guarda-roupas    0,33
a 

   Sim 5  7  7  

   Não 2  0 0  

Janela    - 

   Sim 7  7  6  

   Não 0 0 1  

Livros    0,60
a 

   Sim 5  6  4  

   Não 2  1  3  

MP3 - Player    1,0
a 

   Sim 2  3  3  

   Não 5  4  4  

Computador    1,0a 

   Sim 4  3  3  

   Não 3  4  4  

Travesseiro    1,0
a 

   Sim 6  7  6  

   Não 1  0  1  

Videogame    1,0
a 

   Sim 4  4  3  

   Não 3  3  4  
Nota. As informações apresentadas na tabela foram acessadas por meio das respostas das crianças a Estratégia 

"Monte o seu quarto". 
a
 p-valor refere-se ao Teste de Q de Cochran. 

*diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 

 

 Também se avaliou as atividades que as crianças realizavam à noite e próximo ao 

horário de dormir com o Q de Cochran para amostras relacionadas, todavia, não foram 

encontradas diferenças na realização dessas atividades ao longo das avaliações realizadas após 
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a intervenção (Tabela 15). O teste de McNemar foi aplicado para acompanhar esses achados, 

contudo, conforme descrito nos parágrafos seguintes, não foram identificadas alterações 

significantes entre a avaliação imediata após a intervenção e a inicial na frequência das 

atividades realizadas antes de dormir.  

  Na avaliação inicial, verificou-se que as atividades realizadas pela maior parte dos 

participantes foram: apagar as luzes (N=6); ver televisão (N=6); atividades escolares e 

brincadeiras (N=4); comer um lanche (N=4), assim como todas escovavam os dentes e 

tomavam banho (N=6).  

 Ao término da intervenção identificou-se menor número de crianças que assistiam 

televisão (N=5, p=0,50), apagavam as luzes (N=4, p=0,25), liam ou ouviam histórias (N=4, 

p=0,50), usavam o celular (N=1, p=0,25), enquanto foi encontrado maior número de crianças 

que faziam atividades escolares (N=5, p=0,50), ouviam músicas (N=2, p=0,50) e faziam 

passeios (N=3, p=0,50) (Tabela 15). Essas diferenças não foram significativas. 

Tabela 15  

Comparação das atividades realizadas próximo ao horário de dormir, de acordo com os 

períodos de avaliação (pré-intervenção, pós-intervenção e seguimento) - Grupo 

Experimental. 

Atividades 
Pré-

intervenção 

Pós-

intervenção 

Seguimento P  

 N N N   

Apagar as luzes    0,66
a 

 

   Sim 6  4  5   

   Não 0 2  1   

Ver televisão    1,0
a 

 

   Sim 6  5 6   

   Não 0  1  0   

Fazer as atividades da escolares    0,22
a 

 

   Sim 4  5 2   

   Não 2  1  4   

Brincar/atividades físicas e 

esportivas 

   0,77
a 

 

   Sim 4  6  5   

   Não 2  0  1   
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Ouvir músicas    0,81
a 

 

   Sim 1  2  3   

   Não 5  4  3   

Jogos com videogame    1,0
a 

 

   Sim 2  2  1   

   Não 4  4  5   

Lanchar    0,77
a 

 

   Sim 4  4  5   

   Não 2  2  1   

Ler/ouvir histórias    1,0
a 

 

   Sim 3  4  3   

   Não 3  2  3   

Usar o celular    0,44
a 

 

   Sim 3  1  3   

   Não 3  5  3   

Usar o computador    1,0
a 

 

   Sim 1  1  1   

   Não 5  5  5   

Ler    1,0
a 

 

   Sim 3  3  3   

   Não 3  3  3   

Escovar os dentes    1,0
a 

 

   Sim 6  5  5   

   Não 0 1  1   

Passeios    1,0
a 

 

   Sim 2  3  3   

   Não 4 3 3   

Tomar banho    1,0
a 

 

   Sim 6  6  5   

   Não 0  0  1   
Nota. As informações apresentadas na tabela foram acessadas por meio das respostas das crianças a Estratégia 

para mapeamento de atividades antes de dormir. 
 a
 p-valor refere-se ao Teste de Q de Cochran. 

*diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 

 

 Com relação à sequência de atividades, levaram-se em consideração as três últimas 

realizadas pelos participantes, com exceção as ações de dormir e apagar as luzes, ou seja, 

aquelas realizadas pouco tempo antes do horário de deitar, assim, foram analisadas as três 

últimas atividades de cada participante, a fim de verificar quais eram as atividades mais 

realizadas pelas crianças do GE próximo ao horário de dormir. 

 Na avaliação pré-intervenção observou-se que as mais realizadas antes do horário de 

dormir foram: atividades escolares, leitura e contação de histórias (38,8%), seguido por 

atividades com uso de dispositivos eletrônicos (33,3%), higiene pessoal (22,2%) e 
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brincadeiras (5,5%). Por outro lado, na avaliação realizada ao término da intervenção, apurou-

se predominância das atividades escolares, leitura e contação de histórias (33,3%), seguido 

por higiene pessoal (22,2%); aquelas com dispositivos eletrônicos (16,6%) e brincadeiras sem 

equipamentos eletrônicos (16,6%); além da inclusão de passeios (5,5%) e lanches (5,5%).  

 Por fim, na avaliação de seguimento houve aumento nas atividades com dispositivos 

eletrônicos (33,3%), higiene pessoal (27,8%), lanches (16,7%) e manutenção de brincadeiras 

sem dispositivos eletrônicos (11,1%), passeios (5,5%) e contação de histórias (5,5%). Logo, 

esses achados apontam alguns indícios sobre o efeito imediato do jogo na modificação das 

atividades realizadas próximo ao horário de dormir, com a diminuição das brincadeiras com 

uso de dispositivos eletrônicos, no entanto após um mês essas alterações não foram 

preservadas, talvez, pelo término dos momentos de brincadeiras com o jogo e ausência de 

intervenção com os pais para perpetuar a manutenção dos conhecimentos ao término da 

intervenção. 
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6. Discussão 

 

 Considerando as consequências negativas e significativas que as alterações nos 

parâmetros de sono podem ocasionar para a saúde e o desenvolvimento na infância, a 

proposta geral da presente pesquisa foi avaliar os efeitos do jogo sério “Quarto Perfeito: 

aprenda a dormir bem” para promoção de bons hábitos e parâmetros de sono com crianças 

saudáveis. Para tanto, foram constituídos dois grupos, experimental e controle, os quais foram 

compostos por crianças com idade entre sete e oito anos e que não apresentavam diagnóstico 

de transtornos de sono ou outras morbidades que pudessem influenciar nos parâmetros de 

sono avaliados. Assim, comparou-se padrão de sono, hábitos e higiene do sono, em três 

momentos, pré-intervenção, pós-intervenção imediata e de seguimento (após quatro semanas 

do término da intervenção). 

 Em consideração ao caráter comparativo do estudo, as primeiras análises conduzidas 

tinham como objetivo verificar a homogeneidade entre os grupos em relação aos aspectos 

sociodemográficos, assim como a avaliação das variáveis que pudessem produzir vieses no 

processo de verificação dos potenciais efeitos da intervenção. A análise dos dados 

sociodemográficos não indicou diferenças significantes entre os grupos. A maioria dos 

participantes do GE e GC eram do sexo masculino, residiam com os pais, estavam inseridos 

em famílias com renda familiar entre dois e três salários mínimos, cursavam o segundo ano do 

ensino fundamental no turno vespertino.  

 Os grupos diferiram em relação ao escore total da Escala de Distúrbios de Sono em 

Crianças (EDSC), sugerindo que na avaliação inicial o GE apresentava mais problemas de 

sono referidos pelos pais/cuidadores. Revisão recente de literatura apontou evidências que o 

conhecimento dos pais sobre alterações de sono na infância é pobre e parece ser relacionado à 
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escolaridade e outros aspectos sociodemográficos (renda familiar, idade da criança, etnia, 

composição familiar), entretanto, as evidências dessa associação ainda são limitadas 

(McDowall et al., 2016; McDowall et al., 2017). Na presente pesquisa, com a análise 

descritiva dos dados percebeu-se que os pais do GE apresentaram mais anos de educação 

formal em comparação ao GC, fato que pode ter influenciado na identificação de 

comportamentos relacionados a problemas de sono na EDSC. Contudo, nenhuma criança 

apresentava indicativo para transtorno de sono, critério de inclusão essencial para participar 

da pesquisa.  

 De acordo com as respostas dos pais a EUHS e diários de sono, acompanhou-se 

também a inexistência de diferenças significativas entre os grupos para o tempo na cama e 

para os horários de deitar e levantar, na avaliação realizada antes da intervenção. Além disso, 

a análise do tempo na cama indicou que os participantes de ambos os grupos apresentavam 

período de sono adequado para a idade, com duração entre 9 e 11 horas, correspondendo ao 

recomendado para a faixa etária (Hirshkowitz et al., 2015), ainda que aos finais de semana 

tenha se apresentado tempo na cama mais duradouro em comparação aos dias escolares. 

Entretanto, o horário de deitar para os participantes de ambos os grupos ocorria tardiamente, 

após às 21h30min, o que pode influenciar a redução do tempo de sono a noite, aumento de 

despertares noturnos e maior latência para o início do sono (Allen et al., 2016; Mindell et al., 

2009).  

 Com relação às irregularidades, não foram identificadas diferenças significativas entre 

os grupos para os horário de deitar e tempo na cama, com indicativo de regularidade adequada 

para a faixa etária, isto é, inferior a 60 minutos (Allen et al., 2016). No entanto, percebeu-se 

diferença significativa entre os grupos para os horários de levantar, indicando que o GE 

apresentava maior irregularidade em comparação ao GC. Essas diferenças podem ser 
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parcialmente explicadas pela maioria das mães do GE trabalharem fora de casa, fato que pode 

levar a horários de levantar mais rigorosos e redução da duração de sono em dias de semana 

para as crianças (Belísio, 2010; Stewart, 2014).  

 Os horários e esquemas de trabalho dos pais podem influenciar o padrão de sono das 

crianças, tanto pelo horário de deitar mais tardio para interação com os pais ou pelo horário de 

despertar menos flexível dos pais, que geralmente são responsáveis por despertar suas 

crianças pela manhã. Enquanto, aos finais de semana, há menos rigor com relação aos 

horários de deitar e levantar, em virtude da ausência de compromissos sociais para as 

crianças, a escola, e para os pais, atividades laborais. Entretanto, todas as crianças da presente 

pesquisa estudavam no turno vespertino, o que pode diminuir os efeitos da presença do 

horário de deitar tardio, pois as crianças poderiam estender o período do sono pela manhã 

(Belísio, 2010; Carissimi, Dresch, Martins, Levandovski, Adan, Natale, et al., 2016).  

 Não foram identificadas diferenças significativas entre os grupos, na avaliação pré-

intervenção, sobre os indicadores de higiene de sono acessados pela EUHS: rotina de sono, 

alerta fisiológico, aspecto cognitivo/emocional e conforto do ambiente de dormir. Também 

não houve diferença entre os grupos em relação aos componentes da rotina pré-sono avaliados 

por essa escala, contudo, identificou-se diferença significativa no tipo de atividade realizada 

antes de dormir pelas crianças. Nos dois grupos, foi mais relatado pelos pais o uso de 

dispositivos eletrônicos no momento anterior episódio de sono, contudo, os participantes do 

GE apresentavam maior frequência de realização de atividades escolares e calmas antes de 

dormir, bem como menor porcentagem de realização de brincadeiras sem dispositivos 

eletrônicos, se comparado ao GC. 

 Esses resultados são concordantes com os apresentados na literatura, os quais indicam 

associação entre o uso de dispositivos eletrônicos e a presença deles no quarto de dormir com 



118 

 

alterações no padrão de sono das crianças e adolescentes, sendo considerados fatores 

preditores para horário de dormir e levantar tardios, bem como redução na duração do sono 

(Cain & Gradisar, 2010). Desta forma, o horário de deitar mais tardio das crianças do GE e do 

GC pode ter sido influenciado pela utilização de mídias eletrônicas próximo ao horário de 

dormir, o que poderia atrasar o início do sono e reduzir as horas disponíveis para o sono a 

noite.  

 Por fim, a ausência de diferenças significativas entre os grupos para sonolência 

excessiva diurna mensurada por meio de subescala da EDSC e nível de sonolência em sala de 

aula, avaliado pela Escala de sonolência ilustrada com faces de Maldonado, corrobora para 

indicação de ausência de diferenças significativas entre os grupos em relação ao padrão de 

sono, indicando que as crianças de ambos os grupos apresentavam duração e regularidade do 

sono adequados para a faixa etária.  

 Frente às comparações descritas é possível inferir que os grupos são homogêneos em 

relação às variáveis sociodemográficas e ao padrão de sono, embora o GE apresenta mais 

comportamentos relacionados a problemas de sono em comparação ao GC. 

 De forma geral, as intervenções com crianças para promoção do sono saudável são 

aplicadas nos contextos clínico, familiar e escolar, contando com a participação dos pais, 

professores, membros da direção e coordenação das escolas e as crianças. Essas intervenções 

apresentam objetivo restrito de aumentar o conhecimento dos participantes sobre o sono ou 

uma combinação entre promoção do conhecimento e de modo consequente melhorias nos 

parâmetros de sono (Arora & Taheri, 2017). Deste modo, a principal medida da eficácia 

dessas pesquisas é a melhoria de parâmetros de sono, especialmente a duração de sono 

(Gruber, et al., 2016, Blunden, 2017).  
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 Com as análises intragrupos foram encontrados resultados diversos, a seguir serão 

discutidos os relacionados ao padrão de sono. Os resultados dessa pesquisa indicaram que o 

grupo submetido a intervenção com o jogo sério apresentou maior extensão de tempo na cama 

(25 minutos) em dias escolares na avaliação realizada após intervenção, quando comparado a 

avaliação inicial, de acordo com o relato dos pais nos diários de sono. Entretanto, essa 

alteração não apresentou significância estatística e não foi mantida na avaliação de 

seguimento. Destaca-se também, que não foi identificada diferença significativa no tempo na 

cama para o GC, em relação a avaliação inicial, o que indica ausência de ganhos para o GC. 

 Esses resultados são semelhantes aos encontrados no estudo de Ashton (2017), o qual 

contou com a participação de crianças com idade entre 09 e 10 anos. Nessa pesquisa também 

se identificou aumento na duração de sono após a intervenção em educação sobre o sono, 

contudo, esse aumento na extensão do sono não foi significante e não se manteve na avaliação 

de seguimento. Algumas hipóteses são elencadas para explicar a ausência de alterações 

significativas e duradouras. A princípio, os participantes do nosso estudo, assim como os de 

Ashton (2017), apresentavam duração de sono/tempo na cama adequado para idade, em 

adição a ausência de indicação de sonolência diurna por meio das escalas respondidas pelos 

pais e crianças, o que implicaria na ausência de necessidade de melhoria desses parâmetros, 

produzindo efeitos modestos ou até mesmo nulos após as intervenções. Esses fatores 

colaboram para hipótese que crianças com duração de sono inferior ao recomendado possam 

apresentar mais benefícios com esse tipo de intervenção (Ashton, 2017; Blunden, 2017; 

Rigney et al., 2015). 

 Por outro lado, os resultados de pesquisa realizada com crianças pré-escolares e 

pertencentes a famílias de menor status econômico revelaram incremento significativo de 30 

minutos na duração de sono das crianças, bem como horário de deitar 22 minutos mais cedo 
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em comparação a avaliação anterior a intervenção. Nessa pesquisa, as atividades com as 

crianças aconteceram durante duas semanas, de segunda a quinta, com duração diária de 20 

minutos (Wilson et al., 2014). Em outro estudo, com crianças mais velhas identificou-se 

incremento significante de 10 minutos na duração de sono e ocorrência do início do sono 10 

minutos mais cedo em relação avaliação inicial, entretanto, esses ganhos também foram 

transitórios (Rigney et al., 2015). 

 Conforme descrito, a duração de sono é uma medida recorrente para mensuração da 

eficácia desse tipo de intervenção, todavia, a limitação ou foco nessa medida de avaliação 

parece ser controverso. Por um lado, o aumento na duração de sono de 10 a 15 minutos por 

noite pode não ser considerado estatisticamente significativo, em contrapartida, o aumento de 

aproximadamente uma hora de sono por semana, decorrente desse acréscimo diário, pode 

apresentar benefícios clínicos significativos para as crianças (Blunden, 2017). Em nossa 

pesquisa, conforme apresentado, percebeu-se maior tempo na cama para as crianças do GE 

em dias escolares e redução do tempo na cama aos finais de semana, ainda que essas 

diferenças não sejam estatisticamente significativas, todavia não se avaliou os possíveis 

ganhos globais associados a essas alterações. 

 Posto isto, os resultados da aplicação de um programa de educação sobre o sono com 

crianças em idade escolar (de 7 a 11 anos), respalda essa discussão sobre os impactos 

positivos das intervenções em outros aspectos, como o desempenho escolar. Esse programa 

incluiu a participação dos professores, pais, coordenadores da escola e crianças. Com as 

crianças foram realizados seis momentos, com duração de duas horas cada e que versavam 

sobre rotina de sono, barreiras para a promoção do bom sono, benefícios e importância do 

sono, entre outros. Os achados dessa pesquisa indicaram que a intervenção promoveu efeitos 

positivos nos parâmetros de sono, bem como no desempenho acadêmico das crianças. Desta 
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forma, com medidas objetivas de avaliação apurou-se aumento significativo de 18,2 minutos 

na extensão do sono noturno dos participantes (totalizando 91 minutos), aumento de 2,3% na 

eficiência do sono e redução 2,3 minutos na latência do sono, além de aumento nas notas de 

matemática e inglês após a intervenção e apenas para o grupo submetido a intervenção 

(Gruber, 2016b). 

 Outro aspecto que deve ser considerado ao usar a duração de sono como medida de 

eficácia compreende a variabilidade intraindividual relacionada a necessidade de horas de 

sono, uma vez que, a disponibilização de mais horas disponíveis para dormir pode ser 

desnecessário para alguns indivíduos (Blunden, 2017) e conforme descrito pela National 

Sleep Foundation  algumas faixas etárias apresentam variabilidade de até quatro horas para os 

valores de duração de sono que podem ser apropriados para a idade (Hirshkowitz, 2015). 

 Nesse sentido, discussão recente questiona quais seriam os parâmetros adequados para 

avaliar se um programa de intervenção para promoção do sono saudável foi efetivo ou não. 

Blunden (2017) questiona se vincular a eficácia apenas ao aumento na duração de sono não 

impediria a visualização de benefícios globais associados a promoção do bom sono, 

concluindo que este é apenas um dos parâmetros que devem ser avaliados. Em adição, deve-

se considerar como uma medida coerente a capacidade de aquisição de conhecimentos sobre 

sono pelos participantes, a fim de capacitá-los para promover melhorias em seu sono, ao 

longo das etapas de desenvolvimento, não restringindo os ganhos aos períodos de avaliação 

ou intervenção, promovendo assim, impactos positivos e duradouros em outros domínios da 

saúde associados ao bom sono (Blunden, 2017).  

 Os resultados dessa pesquisa também não indicaram diferenças significativas após a 

intervenção para o GE em relação aos horário de deitar e levantar em dias de semana e aos 

finais de semana, bem como para o tempo na cama aos finais de semana, ainda que tenha 
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ocorrido uma diferença de menos 50 minutos no tempo na cama nos finais de semana, em 

comparação a avaliação inicial para o GE. Essa redução indica tendência a tempo na cama 

semelhante aquele apresentado em dias escolares, o que pode indicar uma redução na 

necessidade de "compensar" à redução do tempo na cama advinda dos horários de deitar 

tardios. Além disso, as crianças do GE apresentaram o despertar espontâneo com maior 

frequência, indicando que essas crianças não estavam privadas de sono (Belísio, 2010).  

 Da mesma forma não foram identificadas diferenças significativas nas irregularidades 

para os horários de deitar, levantar e tempo na cama entre dias de semana e finais de semana 

para o GE, entre os momentos de avaliação, visto que, ainda na avaliação inicial havia o 

indicativo de presença de horários de sono regulares. Deste modo, a regularidade nos horários 

de sono associa-se com diminuição na latência de sono e aumento na duração de sono, 

analogamente, os horários de dormir tardios e irregulares associam-se a redução das horas 

disponíveis para o sono, visto que, na maior parte dos dias o horário de acordar é inflexível 

em virtude de compromissos escolares (Belísio, Louzada & Azevedo, 2010).  

 Portanto, a manutenção de horários de sono regulares para as crianças, principalmente 

entre dias escolares e finais de semana é essencial para evitar que elas se tornem susceptíveis 

aos impactos negativos da privação de sono na cognição, humor, desempenho escolar, apetite, 

entre outros (Allen et al., 2016; Kitamura et al, 2015; Komada, et al., 2015).   

 Adicionalmente, a rotina de atividades realizadas anteriormente ao horário de dormir 

também pode auxiliar a preparar e direcionar as crianças para o sono, além de favorecer o 

adormecer rápido. Alguns exemplos de ações que promovem associações positivas com o 

horário de dormir relatadas na literatura são: a leitura e contação de histórias, inclusão de um 

horário para o banho, momentos para conversar sobre o dia, massagens, entre outros (Allen et 

al., 2016; Irish et al., 2015; Mindell, Li, Sadeh, Kwon, & Goh, 2015). 
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 Achados deste estudo indicaram aumento no número de crianças do GE que após a 

intervenção realizavam atividades preparatórias para o horário de dormir, como conversar 

sobre o dia, comer um lanche e realizar brincadeiras calmas, enquanto as atividades de 

higiene pessoal, leitura e contação de histórias e desenhos permaneceram constantes. 

Entretanto, na avaliação de seguimento houve diminuição no número de crianças que 

realizavam leitura ou ouviam histórias antes de dormir, comiam um lanche e conversavam 

sobre o dia, o que poderia ser explicado pelo término dos momentos de intervenção, como 

também da ausência de ações com os pais ou estratégias para reforçar os hábitos de sono 

apresentados para as crianças por meio da aplicação do jogo sério. Com as análises 

intragrupos realizadas com GC se identificou aumento no número de crianças que realizavam 

orações, entretanto, reduziu-se o número de crianças que comiam um lanche, desenhavam e 

conversavam sobre o dia antes de dormir. 

 Consoante a isto, também se notou menor variação no escore do indicador sobre rotina 

de sono da EUHS para o grupo experimental, na avaliação realizada após a intervenção. Deste 

modo, pode-se identificar possíveis indícios que após a intervenção esse grupo apresentou 

mudanças positivas, ainda que sem significância estatística, em aspectos como presença de 

atividades calmas e redução de atividades vigorosas próximo ao horário de dormir. Essa 

variação não ocorreu em outros indicadores, como o conforto do ambiente de dormir e 

aspectos cognitivos/comportamentais para nenhum dos grupos, o que é esperado, pois para o 

seguimento das orientações associadas a esses indicadores seria necessário o apoio dos pais 

para tornar o ambiente de sono mais aprazível e adequado, bem como para auxiliar na 

resolução de problemas de saúde ou emoções que possam interferir no início do sono.  

 Há intervenções que apresentam como público alvo os pais, com objetivo promover o 

conhecimento sobre o sono e bons hábitos de sono. Mindell e colaboradores (2016) 
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identificaram redução de dispositivos eletrônicos no quarto de dormir e aumento na duração 

de sono das crianças que os pais receberam orientações sobre bons hábitos de sono. Outro 

estudo, desenvolvido também com os pais, identificou que após intervenção com distribuição 

de uma cartilha sobre o sono na infância houve aumento do conhecimento dos pais 

relacionado ao sono, bem como dos pais que planejavam modificar hábitos de sono 

inadequados de suas crianças (Jones, Owens, & Pham, 2013). Na presente pesquisa, não 

foram desenvolvidas atividades com os pais a fim de habilitá-los a auxiliar suas crianças na 

mudança de hábitos de sono, em virtude do objetivo inicial se configurar como a avaliação do 

efeito do jogo, independente da atuação dos pais na modificação dos hábitos de sono. 

 Os dados da presente pesquisa não demonstraram diferenças significantes para as 

atividades realizadas antes de dormir, acessadas pelo relato dos pais nos diários de sono, nas 

comparações intragrupos, indicando a predominância de atividades com dispositivos 

eletrônicos para os grupos experimental e controle na avaliação realizada ao término da 

intervenção. Nas comparações intergrupos, apurou-se que grupo experimental apresentou 

menor frequência de utilização de equipamentos eletrônicos antes de dormir, bem como 

redução dos despertares pela manhã motivados pelo uso de dispositivos eletrônicos após a 

intervenção, em comparação ao GC, no entanto, essas diferenças não foram significativas.  

 Alguns estudos discutem que a realização de atividades agitadas/excitantes e o uso de 

dispositivos eletrônicos próximo ao horário de dormir relacionam-se com irregularidade nos 

horários de dormir e levantar, aumento da latência de sono, sono de curta duração, sonolência 

diurna e até mesmo transtornos de sono (Allen et al., 2015; Brambilla, et al., 2017; Cain & 

Gradisar, 2010; Hale & Guan, 2014; Mindell et al., 2009). Nessa pesquisa, percebeu-se um 

menor tempo na cama para o GC na avaliação final, fato que pode relacionar-se a maior 
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utilização de mídias eletrônicas antes de dormir pelos participantes desse grupo, se comparado 

ao GE. 

 Com o crescimento das tecnologias também houve aumento no uso de 

dispositivos eletrônicos, seja para o entretenimento ou atividades laborais/escolares. Esse 

cenário não é diferente para as crianças e algumas organizações especializadas, como a 

Sociedade Brasileira de Pediatria, começam a definir recomendações e limites para a 

utilização das tecnologias. No entanto, tais orientações ainda não consideram em totalidade as 

diferentes finalidades e conteúdos das ações realizadas pelas crianças com esses equipamentos 

(Baranowski et al., 2016; Sociedade Brasileira de Pediatria, 2016; Van Rooij, Daneels, Liu, 

Anrijs, & Van Looy, 2017).  

 Pesquisa longitudinal e desenvolvida com crianças em idade escolar, identificou que o 

uso de televisão e computador na avaliação inicial foi preditor de redução na duração de sono, 

bem como horário de deitar tardio na avaliação de seguimento, após 18 meses (Nuutinen et 

al., 2013). Outras pesquisas, também demonstram que a presença de eletrônicos no quarto e o 

uso desses próximo ao horário de dormir podem influenciar nos parâmetros de sono das 

crianças (Cain & Gradisar, 2010; Cheung et al., 2017; Falbe, et al., 2015).  

 Dube, Khan, Loehr, Chu e Veugelers (2015) identificaram que crianças que usavam 

dispositivos eletrônicos uma hora antes do início do sono ou tinham esses equipamentos 

presentes em seus quartos apresentavam redução na duração do sono, em comparação com as 

que não usavam ou não tinham esses equipamentos no quarto de dormir. Essa pesquisa 

também indicou diferenças nessa diminuição de acordo como o equipamento, sendo 

detectadas reduções mais elevadas para o uso de celulares - 10,8 minutos-, seguido por 

computador - 10,2 minutos - e televisão - 7,2 minutos.  
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 Estudo de Falbe e colaboradores (2015) apresenta nova contribuição e corrobora com 

o apresentado ao identificar que crianças mantêm dispositivos eletrônicos com telas pequenas 

próximos da cama, como celulares, apresentam menor duração de sono (20,6 minutos) e 

percepção de sono não restaurador em comparação aquelas que usam televisão ou tablet antes 

de dormir. Essa diferença advém provavelmente das interrupções do sono ao longo da noite 

por chamadas de voz ou notificações sonoras e visuais de aplicativos de interação social e 

jogos. Na presente pesquisa essa informação não foi avaliada.  

 Pesquisa desenvolvida no Brasil com crianças e adolescentes também identificou 

associação entre o hábito de utilizar o celular durante despertares noturnos e alterações no 

padrão de sono semelhantes aos reproduzidos em estudos internacionais, como: atraso nos 

horários de dormir e acordar, maior sonolência diurna, redução do tempo na cama, pior 

qualidade de sono e maior frequência de cochilos. Desta forma, ao contrário de outros 

equipamentos, o celular permite uma utilização continuada e ampliada por ser portátil, 

agregar um rol de funções em único equipamento - multitarefa -, além de permitir retorno 

breve as atividades realizadas anteriormente ao adormecer, inclusive aquelas de interação 

social. Em conjunto essas características indicam um possível padrão de utilização 

diferenciado para o uso desta mídia em comparação a outros equipamentos (Anacleto, 2017).  

 Em consideração ao apresentado, alguns mecanismos são citados como possíveis 

mediadores dessa relação entre a utilização de mídias e os impactos na quantidade e qualidade 

de sono em crianças. Primeiro, o uso de dispositivos eletrônicos ocuparia os horários de 

atividades relaxantes, as quais poderiam auxiliar no início do sono, produzindo efeito 

contrário ao promover maior alerta e excitabilidade próximo ao horário de dormir, com 

consequente aumento da dificuldade para o início do sono (Cain & Gradisar, 2010).  
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 Outro possível mecanismo, compreende os efeitos a exposição a luz azul emitida pelos 

dispositivos sobre expressão do ritmo circadiano, uma vez que esta exposição mesmo que 

pelo período de uma hora poderia diminuir a secreção de melatonina, atrasando o início do 

sono, entretanto, a investigação sobre o tempo que causaria prejuízos ainda está em 

investigação (Dube, Khan, Loehr, Chu, & Veugelers, 2017; Hale & Guan, 2015). Esse fator 

também associa-se a diminuição da duração de sono, visto que, conforme discutido os 

horários de despertar das crianças quase sempre são vinculados a compromissos escolares ou 

dos pais, fato que inviabiliza o horário de despertar tardio, o qual poderia ser usado para 

"compensar" as horas suprimidas pelo uso dos equipamentos eletrônicos (Cheung et al., 

2017). Em nossa pesquisa, as crianças do GE apresentavam maior tempo na cama e horário de 

deitar mais cedo em dias escolares, quando comparadas as crianças do GC na avaliação 

realizada ao término da intervenção, de acordo com o relato dos pais nos diários de sono. 

 Estudo brasileiro identificou prejuízos no padrão de sono de crianças e adolescentes 

que utilizavam o celular antes de dormir em comparação a aquelas que utilizavam outros 

dispositivos, indicando certa independência de efeitos associados a exposição a luz das telas, 

reforçando, a tese que o conteúdo das atividades realizadas com a mídia apresenta íntima 

relação com as alterações observadas, possivelmente em virtude da excitação cognitiva que 

estas atividades produzem (Anacleto, 2017).   

 Adicionalmente, o GE apresentava mais participantes do sexo masculino, os quais 

parecem ser mais susceptíveis a alterações nos parâmetros de sono em virtude de hábitos de 

sono inadequados e uso de equipamentos eletrônicos no quarto e próximo ao horário de 

dormir, em virtude de diferenças no padrão de utilização das mídias. As meninas geralmente 

utilizam para comunicação, enquanto os meninos costumam brincar com jogos violentos e 

mais interativos (Cespedes et al., 2014; Nuutinen et al., 2013). Entretanto não foi possível 
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avaliar a existência de diferenças nos padrão de sono e uso de equipamentos eletrônicos entre 

meninos e meninas em virtude do pequeno tamanho da amostra. 

 Conforme descrito, observou-se alteração nos hábitos de sono dos participantes do 

GE, com o maior no número de crianças que realizavam alguma atividade calma antes de 

dormir após a intervenção. Entretanto, a ação relacionada com uso de dispositivos eletrônicos 

manteve-se constante nas avaliações pré e pós-intervenção. Ademais, houve redução nos 

despertares pela manhã motivados pela utilização de mídias. Esses indicativos de mudança 

comportamental nos hábitos de sono podem estar associados aos achados de maior tempo na 

cama para o GE nas análises intragrupos, além da apresentação de maior tempo na cama para 

esse grupo em comparação GC, que apresentou maior utilização de eletrônicos, na avaliação 

realizada ao término da intervenção. Evidencia-se ainda que essas relações podem ser 

caracterizados apenas como indícios nessa pesquisa, em virtude do pequeno tamanho da 

amostra, fator que influencia diretamente no poder estatístico das análises inferenciais (De 

Winter, 2013). 

 Outros fatores relacionados ao ambiente de sono e incluídos nas recomendações em 

higiene de sono também foram apresentados na intervenção com o jogo sério, como a 

promoção de um quarto confortável, sem barulho e com luminosidade e temperatura 

adequada. Nessa pesquisa, não foram identificadas melhorias significativas para esse 

indicador de higiene sono avaliado pela EUHS em nenhum dos grupos, talvez porque esses 

aspectos dependem diretamente da atuação dos pais para modificação, e nessa pesquisa não 

foram incluídas atividades com os pais para esclarecer sobre a importância do ambiente do 

sono de seus filhos para promoção do bom sono. Adicionalmente, esses fatores são 

particularmente desafiadores para famílias com menor status econômico e dependem 

diretamente de ações e políticas públicas amplas. Um exemplo de intervenção bem sucedida é 
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a One House at a Time’s Beds for Kids, que avaliou os efeitos da doação de camas para 

crianças que não tinham acesso a condições mínimas de conforto na hora de dormir, além da 

promoção de educação para os pais sobre bons hábitos de sono na infância (Mindell, Sedmak, 

Boyle, Butler, & Williamson, 2016). 

 Para além da discussão dos resultados derivados dos programas de intervenção em 

educação sobre o sono apresentados, compreende-se a necessidade de discutir semelhanças e 

divergências entre essas intervenções e a desenvolvida no presente estudo, visto que até o 

nosso conhecimento não há intervenções com uso de jogos sérios que apresentem objetivos 

semelhantes aos dessa pesquisa, assim sendo, não há também avaliação de efeitos desta 

modalidade de intervenção para promoção de hábitos e parâmetros de sono com crianças, por 

isso, nessa discussão foram utilizadas pesquisas que apresentaram objetivos similares, ainda 

que com recursos diversos.  

 Mesmo com o avanço sobre o entendimento dos efeitos das alterações no sono das 

crianças a curto e longo prazo, ainda há grande lacuna e dificuldades para transpor os 

conhecimentos da academia em ações e políticas efetivas que possam modificar essa grave 

condição de saúde pública, colaborando com a prevenção de outras morbidades e diminuição 

nos custos com tratamentos (Gruber et al., 2016a). Esse contraste é perceptível pela diferença 

no número de pesquisas que avaliam esses efeitos, em contraponto as que propõem 

intervenções com caráter de prevenção, como em revisão recente da literatura que identificou 

apenas 15 estudos com objetivo de promoção do sono de crianças e adolescentes (Gruber et 

al., 2016a).  

 A intervenção com o jogo sério "Quarto Perfeito: aprenda dormir bem" difere de 

outras pesquisas ao incluir as crianças diretamente no processo de aprendizagem e mudança 

comportamental, uma vez que, alguns estudos restringem suas ações aos pais (Jones et al, 
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2012, Mindell et al., 2016). Outro aspecto relevante compreende as formas de avaliar as 

melhorias provenientes da aplicação das intervenções. A maioria dos estudos utiliza medidas 

subjetivas como questionários e diários de sono respondidos pelos pais. Outros estudos 

avaliaram o conhecimento das crianças sobre o sono após a intervenção, por meio da 

integração de questionários, com esse objetivo no protocolo de avaliação (Jones et al., 2012; 

Rigney et al., 2015). Em nossa pesquisa, incorporou-se estratégias de avaliação que 

mensurassem de modo ecológico a aprendizagem das crianças em relação as recomendações 

comportamentais e ambientais em higiene do sono propostas no jogo sério.  

 Adicionalmente, o tempo disponível para intervenção também é colocado como 

possível mediador para mudança de comportamento. Ashton (2017) incluiu três lições em sua 

proposta de intervenção, no entanto, não há especificação do tempo utilizado para cada 

momento. Na presente pesquisa, a intervenção com o jogo sério totalizou 300 minutos e 

também não alcançou resultados estatisticamente significativos e prolongados. 

 Fatores motivacionais também são relacionados aos ganhos promovidos pelos 

programas de intervenção. Nesta pesquisa, utilizou-se um jogo sério em virtude do caráter 

promissor desta modalidade de intervenção para promoção da saúde e hábitos saudáveis, além 

de ser associado, principalmente para as novas gerações, como algo divertido e atrativo. Essas 

características poderiam colaborar para motivar os participantes a aprender e aplicar os 

hábitos de sono foco da intervenção, ou seja, com a promoção de experiências estimulantes e 

divertidas talvez seja possível manter os jogadores envolvidos nas atividades e aumentar o 

tempo de exposição ao conhecimento objeto da intervenção (Baranowski et al., 2016). 

 Por outro lado, os custos para o desenvolvimento de jogos sérios, principalmente dos 

digitais é muito alto, fato que causa certa limitação na construção e aplicação deste recurso 

em contextos educacionais, organizacionais e de saúde pública (Wattanasoontorn, Boada, 
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Garcia, & Sbert, 2013; Moreno-Ger et al., 2014). Entretanto, nas últimas décadas ocorreu 

crescimento nos estudos experimentais com objetivo de avaliar e comparar a eficácia dos 

jogos sérios, entretanto, como os métodos e medidas de avaliação empregados nas pesquisas 

divergem, se torna difícil realizar comparações confiáveis (Moreno-Ger et al., 2014).  

 Achados recentes de uma revisão de literatura apresentaram as principais 

características avaliadas pelos pesquisadores a fim de observar a eficácia de seus jogos sérios, 

identificando, as medidas de aprendizagem, experiência e a compreensão do jogo pelos 

usuários como as mais utilizadas. Indo ao encontro dessa ideia, com relação a avaliação do 

jogo utilizado na intervenção desta pesquisa, as crianças de ambos os grupos consideraram o 

jogo divertido, fácil de jogar e compreensível, independente se jogaram uma vez, caso do GC, 

ou vários dias, GE. Assim, o jogo cumpre o objetivo inicial de integrar o conhecimento sobre 

higiene sono de forma divertida e empolgante para o público que se destina. 

 Para além da promoção de uma experiência agradável e divertida, os jogos sérios 

também apresentam como objetivo a promoção de conhecimento e modificação 

comportamental, assim, também se avaliou o que os participantes do grupo experimental 

aprenderam e realizaram como possível resultado da aplicação do jogo "Quarto Perfeito: 

aprenda a dormir bem". Para tanto, comparou-se das informações fornecidas pelas crianças 

nas estratégias de caracterização do quarto e atividades antes de dormir, ao longo das 

avaliações. 

. Não foram identificas mudanças significantes na organização do quarto de dormir das 

crianças, contudo, percebeu-se redução no número de dispositivos eletrônicos no quarto de 

cinco participantes, fato que pode ter colaborado para apresentação de maior tempo na cama 

após a intervenção para o GE (Cain & Gradisar, 2010). Também não foram encontradas 

diferenças significantes para as atividades que as crianças realizavam próximo ao horário de 
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dormir, segundo informações da estratégia de mapeamento das atividades respondida pelas 

crianças.  

 Por fim, com a análise descritiva das três últimas atividades desenvolvidas por cada 

participante acompanhou-se redução na presença de ações com dispositivos eletrônicos e 

brincadeiras sem mídia após a intervenção, contudo, essas alterações não foram preservadas 

na avaliação de seguimento. Adicionalmente, percebe-se convergência do relato das crianças 

e dos pais sobre a presença de realização atividades calmas e diminuição nas atividades que 

aumentam a excitabilidade próximo ao horário de dormir na avaliação imediata após a 

intervenção, para o GE.  

 O corrente jogo sério não digital tem a proposta de funcionar como uma ferramenta 

capaz de mostrar e transmitir conhecimentos relacionados ao bom sono para crianças, 

configurando-se como um jogo para saúde e bem-estar. Tais jogos são conduzidos para 

sujeitos que não foram acometidos por morbidades e apresentam como essência indicar a 

relação entre hábitos saudáveis e saúde global (Baranowski et al., 2016; Wattanasoontorn et 

al.,  2013).  

 Deste modo, alguns aspectos devem ser considerados no desenvolvimento dos jogos 

sérios. Neste jogo foram incluídos momentos de feedback sobre o sucesso e falhas dos 

usuários, por meio de dicas sobre cada hábito de sono presente nas cartas quarto perfeito. 

Também houve a preocupação em balancear as habilidades necessárias para jogar com as que 

os jogadores apresentam, por isso, definiu-se a partir de que idade as crianças poderiam 

brincar com o jogo em questão. Por fim, o aspecto da fantasia talvez não apresente elementos 

suficientes para promoção de mudanças comportamentais e cognitivas e a inclusão de 

avatares e narrações poderiam proporcionar maior imersão dos jogadores na atmosfera 

proposta no jogo (Baranowski et al., 2016; Blumberg & Burke, 2014). 
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  A ausência de resultados significantes também pode ser consequência de limitações 

do jogo sério utilizado na intervenção, o qual incluía em sua dinâmica de funcionamento 

recomendações gerais em higiene do sono, ou seja, não houve foco em único aspecto, a 

exemplo dos efeitos dos dispositivos eletrônicos para o sono. Adicionalmente, a promoção de 

mudança comportamental é um grande desafio para pesquisas como essas. Estudos anteriores 

alcançaram o objetivo de promover conhecimento sobre o sono, entretanto, não apresentaram 

efeitos positivos na mudança de hábitos relacionados ao sono (Gruber et al., 2016a). Para 

verificar e mensurar possíveis efeitos de mudanças comportamentais e estruturais (alteração 

na organização do ambiente de sono das crianças) seria necessário incluir avaliações de 

seguimento com maior duração, uma vez que essas alterações provocariam resultados a longo 

prazo. Essa avaliação não foi possível em nossa pesquisa em virtude das dificuldades 

enfrentadas para promoção da adesão dos pais e do período limitado para realização da 

pesquisa.  

7. Limitações 

 

 Os resultados dessa pesquisa foram limitados a um número pequeno de participantes, 

em virtude das dificuldades enfrentadas para promoção da adesão dos pais/responsáveis a 

pesquisa. Assim, houve a necessidade de alterar as instituições para consecução da pesquisa, 

adequar os horários para as reuniões, envio do protocolo de avaliação para ser respondido em 

casa e confecção de materiais de divulgação da pesquisa para os pais. Entretanto, os 

obstáculos para promoção da adesão dos pais permaneceram mesmo com a mudança de 

instituição de ensino, fato que culminou em tamanho amostral pequeno.  

 Análises desenvolvidas com amostras pequenas ou extremamente pequenas (N ≤ 5) 

apresentam maior possibilidade de ocorrência de erros do tipo II, ausência de rejeição da 
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hipótese nula e não identificação de um efeito/relação genuína. Por outro lado, com amostras 

maiores se identifica conclusões mais estreitas e confiáveis. Contudo, em algumas situações 

não é possível alcançar um número elevado de participantes, como nos casos que não há 

tempo suficiente para aumentar a amostra, ausência de recursos ou simplesmente tratar-se de 

público de difícil acesso (De Winter, 2013).  

 Promover envolvimento e motivar os pais a participar de pesquisas como a nossa é um 

desafio comum aos pesquisadores que objetivam desenvolver intervenções no contexto 

escolar. Alguns estudos internacionais indicam uma redução na participação ao longo da 

pesquisa, principalmente, no retorno dos diários de sono (Ashton, 2017; Mindell et al., 2016; 

Jones et al., 2012; Wilson et al., 2014;). Nesta pesquisa, percebeu-se dificuldades que se 

iniciavam antes do real início do estudo, visto que não houve participação efetiva ainda na 

primeira reunião para apresentação do projeto. 

 Ainda em relação à adesão, houve redução no número de diários e questionários 

entregues pelos pais nas avaliações seguintes a intervenção. Percebeu-se também a ausência 

de respostas em alguns diários de sono para quesitos importantes como: o tempo que a criança 

estava realizando determinada ação antes de dormir, o horário que a criança adormeceu, a 

percepção dos pais em relação ao bem-estar do seu filho ao longo do dia. Essas faltas 

impediram análises totais dos parâmetros de sono, hábitos de sono e bem-estar das crianças 

após a intervenção.  

 Outro aspecto limitante compreendeu a ausência de avaliação dos parâmetros de sono 

por meio medidas objetivas, fato que contribuiria de modo vital para mensurar os reais efeitos 

do jogo para promoção do bom sono. As medidas subjetivas utilizadas são menos confiáveis 

para alguns parâmetros, como a duração de sono e horários de início do sono (Sadeh, 2015). 

Revisão da literatura indicou que o conhecimento dos pais sobre a rotina de sono dos filhos é 



135 

 

limitado e as respostas podem ser influenciadas pela desejabilidade social e podem levar a 

superestimação ou subestimação do relato, com indicação praticas adequadas de higiene do 

sono em detrimento do relato da situação real  (McDowall et al., 2017; Jones et al., 2013; 

Owens, 2008; Sadeh, 2015). 

 Ainda merece ser elencada a ausência de avaliação do conteúdo acessado pelas 

crianças nas atividades com os dispositivos eletrônicos, bem como quais equipamentos eram 

de uso pessoal. Na estratégia de caracterização do quarto de dormir, as crianças indicaram os 

objetos presentes no quarto, mas seria interessante também conhecer, por exemplo, se eles 

tinham celular para uso pessoal e irrestrito, o que permitiria o uso contínuo durante a noite. 

Ademais, os diferentes cronotipos também podem influenciar as alterações de sono e acentuar 

hábitos de sono inadequados (Jafar, Tham, Eng, et al., 2017). Entretanto, esse parâmetro não 

foi avaliado na presente pesquisa em virtude de ausência de questionário adaptado e validado 

para uso com crianças na faixa etária desse estudo. 

 Também é substancial avaliar o contexto social em que as crianças estão inseridas, 

visto que, alguns aspectos de cunho social dificilmente poderão sofrer alterações com uma 

intervenção focal no sono. O jogo sério usado nos encontros com crianças inclui aspectos 

relacionados ao ambiente de sono, entretanto, somente a aprendizagem dos hábitos adequados 

pela crianças não é suficiente para melhoria dos parâmetros de sono. Consoante a isso, a 

ausência de intervenção junto aos pais com objetivo de promover o entendimento sobre a 

importância do sono e das recomendações em higiene do sono, também foi um fator limitante 

desse estudo. 

 Por fim, este estudo apresentou como medida de eficácia  melhorias modificação nos 

hábitos de sono, e consequente mudança nos parâmetros de sono, mas a promoção do sono de 

qualidade e duração adequada tem consequências em múltiplos domínios (cognição, saúde, 
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humor, temperamento, desempenho escolar). Assim, pesquisas futuras poderiam incluir outras 

medidas de eficácia, como, desempenho escolar. 
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8. Conclusões 

 Considerando as limitações descritas, em resumo os principais achados desse estudo 

sugerem que: 

 A maioria das crianças realizava atividades com mídias eletrônicas antes de dormir, o 

que pode prejudicar o sono; 

 A intervenção com o jogo sério "Quarto perfeito: aprenda a dormir bem" não 

promoveu melhoria significativa no padrão de sono, sonolência e hábitos de sono de 

crianças saudáveis, possivelmente devido a características da amostra ou a uma 

eficácia limitada da intervenção;  

 De acordo com as informações fornecidas pelas crianças nas estratégias de 

caracterização do quarto e atividades antes de dormir, não foram identificadas 

evidências de alterações significantes na organização do quarto e das atividades 

prévias ao sono realizadas pelas crianças do grupo experimental, apesar da 

identificação de mudanças estruturais com a redução do número de objetos eletrônicos 

no quarto de dormir e das ações com esses dispositivos próximo ao horário de dormir, 

após a intervenção; 

 O jogo sério "Quarto perfeito:a prenda a dormir bem" foi considerado fácil de jogar e 

divertido pelas crianças, independente de aplicação única, visto que com o GC houve 

apenas um encontro para as crianças brincarem com jogo, que ocorreu após os 

períodos de avaliação, em contraponto ao GE em que a aplicação ocorreu duas vezes 

por semana e durante três semanas consecutivas. 
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Apêndice A: Convite de participação para os pais 

Fonte: Elaborada pela autora (2017)
1 

1
Utilizou banco de dados de imagens do site freepik.com.  
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Apêndice B: Figuras representativas das peças do Jogo Quarto Perfeito: aprenda a 

dormir bem 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2016)
1 

1
Utilizou banco de dados de imagens do site freepik.com. 
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Apêndice C: Frases indicativas de hábitos de sono adequados e inadequados incluídas 

nas cartas quarto perfeito 

 

Cartas positivas 

 

1. Você faz as atividades da escola e brinca durante o dia.  1+1 

Você poderá relaxar e dormir descansado durante a noite. 

2. Você não joga videogame à noite. 2+1 

Jogar videogame antes de dormir pode deixar você agitado e sem sono. 

3. Você não usa a internet antes de dormir  . 2+2 

Se você usar a internet antes de dormir ficará sem sono e agitado. 

4. Você faz um lanche leve antes de dormir. 2+1 

Se você ficar com fome antes de dormir vai ter dificuldades para iniciar o sono. 

5. Você não ficou jogando no celular antes de dormir. 2+2 

Se você jogar ou brincar próximo ao horário de dormir ficará agitado e terá dificuldades para 

iniciar o sono. 

6.  Você não bebeu refrigerante ou café antes de dormir. 1+1 

Se você tomar refrigerante ou café antes de dormir vai demorar a iniciar o sono.  

7.  Você não assiste TV antes de dormir. 2+2 

Ver TV antes de dormir pode dificultar o sono. 

8. Você dorme com a luz apagada. 2+1 

Dormir com a luz apagada faz você dormir rápido e permite uma boa noite de sono.  

9. Seu quarto é silencioso. 2+1 

Um quarto silencioso facilita o sono.   

10. Seu quarto não tem televisão, computador e videogame. 2 + 3 

Televisão, computador e videogame no quarto dificultam o início do sono e diminuem as 

horas que você dorme a noite. 

11. Você dorme todos os dias na mesma hora. 3+4 

Dormir todos os dias na mesma hora ajudará você a dormir a noite e ter energia para brincar e 

estudar durante o dia. 

12. Você cochila durante o dia. 3+2 

Você ficará com mais energia para brincar e estudar. 

13. Você acorda todos os dias na mesma hora. 3+3 

Isso fará você acordar no mesmo horário todos os dias e ter energia para fazer suas atividades 

e brincar. 

14. Você  faz atividades relaxantes antes de dormir. 3+1 

Fazer atividades relaxantes antes de dormir ajuda a iniciar o sono. 

 

Cartas negativas 

 

1. Você joga videogame à noite. 2-2  

Se jogar muito durante a noite vai ficar agitado e sem sono. 

2. Você fica muito tempo na internet antes de dormir. 1-1 

Ficar muito tempo na internet antes de dormir deixa agitado e sem sono. 

3. Você assiste TV no seu quarto. 3-3 

A luz da TV pode dificultar o início do sono. 
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4.  Você faz atividades físicas e brinca antes de dormir . 3-3 

Brincar próximo a hora de dormir vai te deixar agitado e sem sono. 

5. Você comeu muito antes de dormir. 3-2 

Fazer refeições leves antes de dormir ajuda a não ter pesadelos e dormir bem a noite toda. 

6.Você dorme na cama dos seus pais. 4-3 

Quando você dorme na sua cama se torna mais independente na hora de dormir. 

7. Você joga videogame próximo ao horário de dormir. 2-2 

Jogar videogame antes de dormir pode deixar você agitado e sem sono. 

8. Seu quarto tem televisão computador e celular. 3-3 

Aparelhos eletrônicos no quarto dificultam o início do sono e diminuem as horas que você 

dorme a  noite 

9. Você dorme com a luz acesa. 2-2 

Dormir com a luz acesa faz você demorar a dormir.  

10. Você não tem hora para ir dormir. 3-3  

Dormir em horários diferentes dificulta o início do sono. 

11. Você dorme muito pela manhã ou à tarde. 4-4 

Dormir muito nesses horários faz com que você não tenha sono a noite. 

12. Você dorme muito tarde. 5-5 

Se você dormir muito tarde irá reduzir o seu sono a noite. 

 

Cartas surpresa 

 

1. Carta surpresa: passe a vez  

a) Você tem TV e computador no seu quarto. Esses objetos atrapalham o início do sono! 

PASSE A VEZ! 

b) Você dorme após as 9 horas todos os dias. Dormir essa hora diminui as horas que você 

pode dormir a noite. PASSE A VEZ! 

 

2. Carta bônus: retire mais duas cartas quarto perfeito  

a) Parabéns, no seu quarto não tem TV, computador ou videogame. Retire mais duas 

cartas Quarto Perfeito! 

b) Parabéns, você dorme e acorda todos os dias na mesma hora. Retire uma carta Quarto 

Perfeito! 

c) Parabéns, você não usa o celular antes de dormir. Retire mais duas cartas Quarto 

Perfeito! 

 

3. Carta surpresa: devolva a loja um dos objetos comprados 

a) Você ficou jogando ou brincando até tarde! Devolva a loja um dos objetos que você 

comprou.  

b) Você dormiu a tarde inteira! Devolva a loja um dos objetos que você comprou. 

 

4. Carta surpresa: direito de pegar um objeto diretamente da loja 

a) Parabéns, você ganhou um do objeto da loja! Peça o seu prêmio ao dono da loja! 

b) Parabéns, você ganhou um do objeto da loja! Peça o seu prêmio ao dono da loja! 

 

 



 

 

Apêndice D: Diário de sono  

Fonte: Elaborada pela autora (2016)
1 

1
Utilizou banco de dados de imagens do site freepik.com.  



 

 

Olá! Gostaríamos de conhecer um pouco sobre o padrão de sono (horários de dormir e 

levantar,duração de sono, presença de cochilos) do seu filho (a) e atividades que ele (a) realiza 

antes de dormir. 

 

Para isso, gostaríamos que você preenchesse esse diário de sono durante dez dias. O diário de 

sono é um questionário construído para fornecer informações sobre o padrão de sono de 

crianças, adolescentes, adultos e idosos. Cada página a seguir representa um dia da semana. 

No diário há perguntas de múltiplas alternativas e você deverá selecionar aquela que melhor 

representa o comportamento do seu filho nesse dia. Também há questões que você deverá 

inserir horários do seu filho em relação ao sono. Não se preocupe em inserir os horários 

exatos, nos forneça apenas sua melhor estimativa.  

 

Se seu filho estiver usando o equipamento de actimetria (aparelho semelhante a um relógio de 

pulso) que, permite identificar os momentos em que seu filho(a) está em repouso ou 

realizando alguma atividade ao longo do dia, na próxima página há uma sessão de orientações 

para o uso do dispositivo. 

  

Agradecemos sua participação. 

Maria Emanuela Matos Leonardo (emanuellamatos@hotmail.com | 84 988280197) 

Profª Drª Katie Moraes de Almondes (katie.almondes@gmail.com) 

 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome do (a) aluno (a): ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Responsável pelo preenchimento:_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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ORIENTAÇÕES 

 

Cuidados: 

1. Evitar o contato com Gasolina, benzina, acetona ou thinner, elementos de limpeza 

abrasivos ou altamente alcalinos (Ex.: saponáceos ou limpadores a base de amoníaco); 

2. Não permitir que a criança tome banho, mergulhe ou nade com o equipamento; 

3. Não permitir que a criança passe perfume ou hidratante próximo ao equipamento; 

4. Não permitir que a criança use o equipamento enquanto realiza atividades físicas. 

 

Lembrar: 

1. Apertar o botão de evento (botão azul) sempre que tirar e colocar o equipamento no braço; 

2. Apertar o botão de evento (botão azul) sempre que deitar ou levantar da cama; 

3. Sempre usar o equipamento no braço não dominante (o braço que não usa para escrever). 
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1) A  que horas seu(sua) filho(a) foi para cama ontem? ________h______min 

2) A que horas seu(sua) filho(a) dormiu? ________h______min 

3) O que seu(sua) filho(a) estava fazendo antes de dormir? 

a) Estava assistindo TV. Por quanto tempo?_______h_______min 

b) Estava usando o computador. Por quanto tempo?_______h_______min 

c) Estava usando video-games/jogos eletrônicos. Por quanto tempo?_______h_______min 

d) Estava brincando? Por quanto tempo?_______h_______min 

e) Estava fazendo as tarefas da escola (lição de casa). Por quanto 

tempo?_______h_______min 
f) Outra atividade. Qual (is)? ___________________________________________________ 

 

4) Porque seu(sua) filho(a) foi dormir nesse horário? 

a) (   ) Os pais mandaram 

b) (   ) Foi dormir espontaneamente 

5) Ele acordou durante a noite? 

a) (   ) Não 

b) (   ) Sim      - Se sim, quantas vezes: _______________________ 

6) A  que horas seu(sua) filho(a) levantou da cama hoje? ________h______min 

7) Como ele(a) foi acordado(a)? 

a) (   ) Pelo despertador 

b) (   ) Alguém chamou 

c) (   ) Sozinho 

8) Porque seu (sua) filho (a) acordou nesse horário? 

a) (    ) Em virtude do horário da escola 

b) (    ) Por causa de atividades físicas/esportivas 

c) (    ) Para viajar 

d) (    ) Para participar de atividades religiosas 

e) (    ) Para passear ou ir ao clube/praia/parque/shopping 

f) Outra motivo. Qual (is)? 

______________________________________________________________ 

9) Ele (a) dormiu durante o trajeto para escola? 

a) (   ) Não 

b) (   ) Sim 

10) Ele (a) dormiu durante o trajeto de volta para casa? 

a) (   ) Não 

b) (   ) Sim 

 11) Hoje ele cochilou durante o dia 

a) (   ) Não 

b) (   ) Sim   - Se sim, quantas vezes: _______________________ 

c)  

 

Hora que iniciou o cochilo Hora que terminou o cochilo 

  

DS DIA 1 

 

Data: Dia______ Mês__________________ Ano_______ 

 

Dia da semana: 
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___________h__________min ___________h__________min 

 

___________h__________min 

 

___________h__________min 

 

___________h__________min 

 

___________h__________min 

 

12) Durante o dia você percebeu que seu filho(a) sentiu-se  

a) (   ) Repousado 

b) (   ) Cansado 

c) (   ) Muito cansado 

 

Se seu filho estiver usando o actígrafo, por favor preencha a tabela abaixo: 

 

Horário que colocou o 

actígrafo 

Horário que retirou o 

actígrafo  

 

___________h__________min 

 

___________h__________min 

 

___________h__________min 

 

___________h__________min 

 

___________h__________min 

 

___________h__________min 

 

ANOTAÇÕES 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

Apêndice E: Estratégia "Monte o seu quarto" (verso e anverso) 

 

 

 



 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2016)
1 

1
Utilizou banco de dados de imagens do site freepik.com.  
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Apêndice F: : Mapeamento de atividades antes de dormir (verso e anverso) 
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Fonte: Elaborada pela autora (2016)
1 

1
Utilizou banco de dados de imagens do site freepik.com,  



 

 

Apêndice G: Questionário de avaliação do jogo 
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Apêndice H: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

  

 Este é um convite para o(a) senhor(a) e a criança pela qual o(a) senhor(a) é 

responsável participarem da pesquisa: AVALIAÇÃO DO EFEITO DO “JOGO QUARTO 

PERFEITO: APRENDA A DORMIR BEM” NOS HÁBITOS E PARÂMETROS DE SONO 

DE CRIANÇAS SAUDÁVEIS, que tem como pesquisador responsável a mestranda Maria 

Emanuela Matos Leonardo e a professora doutora Katie Moraes de Almondes como 

orientadora, ambas do Departamento de Psicologia e da Pós-Graduação em Psicologia da 

UFRN. 

 Esta pesquisa pretende avaliar os efeitos do jogo de tabuleiro “Quarto Perfeito: 

aprenda a dormir bem” nos hábitos e parâmetros de sono de crianças saudáveis. O motivo que 

nos leva a fazer este estudo é a importância do sono para o processo de desenvolvimento 

físico, cognitivo e social na infância, assim como da influência positiva de hábitos adequados 

de sono para promoção do sono saudável, uma vez que o sono insuficiente pode influenciar a 

curto e longo prazo, a saúde; o desempenho cognitivo e escolar; além de influenciar no 

comportamento e humor. 

 Caso o(a) senhor(a) decida participar, passará primeiro por uma etapa na qual serão 

aplicados questionários, nos dando informações acerca de aspectos sociodemográficos e de 

saúde do seu filho, assim como sobre a presença de distúrbios de sono. Posteriormente, em 

três momentos (pré-intervenção, pós-intervenção imediato e avaliação de seguimento), você 

responderá questionários e protocolos, para avaliação do sono e hábitos de sono do seu filho, 

a saber:  Diário do Sono (inclui questões sobre o horário de dormir e levantar do seu filho e 

presença de cochilos) e Escala UNESP de Hábitos do Sono e Higiene do Sono (versão 

crianças). A média de tempo para preenchimento dos questionários acima é de 40 minutos, 

com exceção do Diário de Sono que será respondido por você em casa  e durante 10 dias. 

 Se o(a) senhor(a) autorizar a criança pela qual o(a) senhor(a) é responsável a 

participar, ela passará por etapa em que será aplicado um questionário para avaliação de 

sonolência diurna excessiva, assim como descreverá seu quarto e atividades que costuma 

realizar antes de dormir (pré-intervenção, pós-intervenção imediato e avaliação de 

seguimento). Além disso, poderá ser solicitado o uso de equipamento de actimetria (aparelho 

semelhante a um relógio de pulso) que, permite identificar os momentos em que seu filho(a) 

está em repouso ou realizando alguma atividade ao longo do dia. 

 Nessa pesquisa há dois grupos. As crianças do primeiro grupo, intervenção, serão 

convidadas a jogar com seus colegas de turma o jogo “Quarto Perfeito: aprenda a dormir 

bem”, cujo objetivo é promover e ensinar bons hábitos de sono para crianças em idade 

escolar. Esse momento com o jogo ocorrerá duas vezes por semana, no período de três 

semanas consecutivas, com duração de até 50 minutos cada encontro e ocorrerá no turno em 

que seu filho estuda. Será utilizado um horário de aula por semana para realização da 

intervenção com esse grupo e esse horário foi definido em conjunto com a coordenação e 
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direção da escola, a fim de evitar qualquer tipo de prejuízo, seja de aprendizagem ou de 

interação social para as crianças que participarão da pesquisa. O segundo grupo, controle, 

seguirá a rotina de aulas semanal da instituição e será convidado a participar da intervenção 

com o jogo “Quarto Perfeito: aprenda a dormir bem”ao fim da pesquisa, no segundo semestre 

de 2017.  

 A previsão de riscos em participar dessa pesquisa é mínima. Se acontecer algum 

desconforto e se o(a) senhor(a) ou seu filho se sentirem cansados, esse desconforto será 

imediatamente minimizado, parando as sessões nesse momento e caso haja algum problema 

decorrente das avaliações que o(a) senhor(a) e/ou seu filho irão participar, o mesmo será 

sanado com encaminhamento para o Ambulatório de Sono da UFRN localizado no Hospital 

Universitário Onofre Lopes e/ou direito à assistência gratuita que será prestada pela 

pesquisadora responsável: Maria Emanuela Matos Leonardo. 

 Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Maria 

Emanuela Matos Leonardo, no telefone: (84) 988280197. 

A participação na pesquisa é voluntária, o(a) senhor(a) e seu filho têm o direito de se recusar a 

participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo 

para você ou ele(a). 

 Os dados fornecidos serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro 

e por um período de 5 anos. 

 Se o(a) senhor(a) tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para o(a) senhor(a). 

 Se o(a) senhor(a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, o(a) 

senhor(a) será indenizado(a). 

 Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no telefone 3215-3135. 

 Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável Maria Emanuela Matos Leonardo. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Eu, ____________________________________________, representante legal da 

criança ____________________________________________, autorizo sua participação na 

pesquisa AVALIAÇÃO DO EFEITO DO “JOGO QUARTO PERFEITO: APRENDA A 

DORMIR BEM” NOS HÁBITOS E PARÂMETROS DE SONO DE CRIANÇAS 

SAUDÁVEIS. Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os 

objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, 

desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele(a) e também por ter 

compreendido todos os direitos que ele(a) terá como participante e eu como seu representante 

legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em congressos e/ou 

publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo(a). 

 

Natal ____/____/____. 

 

Assinatura do representante legal 

 

____________________________________________________________ 

  
Impressão 

datiloscópica do 

representante legal 
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Rubrica do representante legal 

 

___________________________________________________________ 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa  AVALIAÇÃO DO EFEITO DO “JOGO QUARTO PERFEITO: APRENDA A 

DORMIR BEM” NOS HÁBITOS E PARÂMETROS DE SONO DE CRIANÇAS 

SAUDÁVEIS, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 

e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 

Natal ___/____/____. 

 

Assinatura do representante legal 

 

__________________________________________________________ 

 

Rubrica do representante legal 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo AVALIAÇÃO DO EFEITO DO “JOGO 

QUARTO PERFEITO: APRENDA A DORMIR BEM” NOS HÁBITOS E 

PARÂMETROS DE SONO DE CRIANÇAS SAUDÁVEIS, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados aos participantes desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano, e da Resolução 

510/2016 que regulamenta as pesquisas em ciências humanas e sociais. 

 

Natal  ___/___/___. 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

______________________________________________________________ 

 

Rubrica do pesquisador responsável 

 

_____________________________________________________________________ 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Apêndice I: Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 

 

 Você está sendo convidado a participar da pesquisa AVALIAÇÃO DO EFEITO DO 

“JOGO QUARTO PERFEITO: APRENDA A DORMIR BEM” NOS HÁBITOS E 

PARÂMETROS DE SONO DE CRIANÇAS SAUDÁVEIS, coordenada pela professora 

Katie Moraes de Almondes e a mestranda Maria Emanuela Matos Leonardo (9 8828 - 0197). 

Seus pais permitiram que você participe.  

 Queremos saber se o jogo “Quarto Perfeito: aprenda a dormir bem” pode ensinar as 

crianças bons hábitos de sono e ajudá-las a dormir bem. 

 Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá nenhum 

problema se desistir. As crianças que irão participar desta pesquisa têm de 7 a 9 anos de idade.  

 A pesquisa será feita na escola, onde as crianças irão responder um questionário sobre 

sonolência, irão montar seu quarto e irão dizer o que costumam fazer a noite, antes de dormir. 

Também irão jogar o jogo “Quarto Perfeito: aprenda a dormir bem” com os colegas de turma.  

Para isso, será usado o jogo “Quarto Perfeito: aprenda a dormir bem”, ele é considerado 

seguro e os riscos são mínimos. Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelo 

telefone que tem no começo do texto. Mas há coisas boas que podem acontecer como 

aprender bons hábitos de sono, dormir melhor e brincar com seus amigos. 

 Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa 

vão ser publicados em eventos científicos, mas sem identificar as crianças que participaram.  

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa AVALIAÇÃO 

DO EFEITO DO “JOGO QUARTO PERFEITO: APRENDA A DORMIR BEM” NOS 

HÁBITOS E PARÂMETROS DE SONO DE CRIANÇAS SAUDÁVEIS. 

 Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  

 Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer 

“não” e desistir e que ninguém vai ficar com raiva de mim.  

 Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis.  

 Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da 

pesquisa.  

Natal, ____de _____________________de __________. 

 

__________________________________ 

Assinatura da criança 

 

__________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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Anexos 
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Anexo A: Ficha de dados sociodemográficos e de saúde 

 

Ficha de informações sobre seu filho  
 

 

Gostaríamos de saber um pouco sobre sua família 
 

1.Estado Civil 

Mãe a) Casada       b) Solteira    c) Viúva    d) Separada   e) Divorciada.  

Com quem ficou a custódia da criança?__________________ 

Pai a) Casado       b) Solteiro    c) Viúvo     d) Separado e) Divorciado.  

Com quem ficou a custódia da criança?__________________ 

Outro responsável: 

Grau de parentesco: 

__________________ 

a) Casado(a)  b) Solteiro(a) c) Viúvo(a)  d) Separado(a)    

e) Divorciado(a) 

 

2. Com quem a criança mora (Permitido marcar mais de uma alternativa):  

a) Mãe             b) Pai         

c) Outros familiares.  Grau de parentesco:_________________________ 

 

3. Grau de escolaridade: 

 Mãe a) Não alfabetizada 

b) Estudou até_____série do Ensino Fundamental (1
a
 a 8

a
 série do ensino 

fundamental) 

c) Estudou até_____série do Ensino Médio (1
a
 a 3

a
 série do ensino médio) 

d) Estudou até_____ano do Ensino Superior (Universidade/Faculdade) 

e) Completou o Ensino Superior 

f) Pós-graduação 

(   ) Mestrado (   ) Doutorado (   ) Especialização 

Pai a) Não alfabetizada 

b) Estudou até_____série do Ensino Fundamental (1
a
 a 8

a
 série do ensino 

fundamental) 

c) Estudou até_____série do Ensino Médio (1
a
 a 3

a
 série do ensino médio) 

d) Estudou até_____ano do Ensino Superior (Universidade/Faculdade) 

e) Completou o Ensino Superior 

f) Pós-graduação 

(   ) Mestrado (   ) Doutorado (   ) Especialização 

 

Nome do(a) educando(a): ___________________________ 

 

Telefone: (    )______________ 

              (    )______________ 

Data de nascimento do(a) aluno(a): ____/____/____ 
Sexo:  Masculino (   ) 

           Feminino (   ) 

 

Idade do(a) aluno(a):_______________________________ 

 

Turma:_____________________ 

 

Responsável pelo preenchimento:__________________________________________________ 
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Outro responsável: 

 

a) Não alfabetizada 

b) Estudou até_____série do Ensino Fundamental (1
a
 a 8

a
 série do ensino 

fundamental) 

c) Estudou até_____série do Ensino Médio (1
a
 a 3

a
 série do ensino médio) 

d) Estudou até_____ano do Ensino Superior (Universidade/Faculdade) 

e) Completou o Ensino Superior 

f) Pós-graduação 

(   ) Mestrado (   ) Doutorado (   ) Especialização 

  

4. Atividade profissional/ocupação:  

Mãe ______________________________________________________ 

Pai ______________________________________________________ 

Outro responsável ______________________________________________________ 

 

4.1. A mãe trabalha? 

a) Não       b) Sim        c) Está desempregada 

Caso trabalhe, responda as questões a seguir: 

Local: a) Em casa           b) Fora de casa 

Qual o horário de trabalho? (Permitido marcar mais de 

uma alternativa) 

a) Manhã               

b) Tarde 

c) Noite 

d) Madrugada 

Este esquema de horários é: a) Fixo 

b) Alternado. Como é seu esquema de 

trabalho?_____________________ 

Quantos trabalhos? a) Um                     

b) Dois ou mais  

Quantas horas por semana? a) Menos que 20 h 

b) 20 – 40 h 

c) Mais que 40 h 

Assinale os dias da semana nos quais você trabalha e preencha ao lado os horários de trabalho: 

Segunda-feira (   ) Das ____h____min Às____h____min 

Terça-feira         (   ) Das ____h____min Às____h____min 

Quarta- feira (   ) Das ____h____min Às____h____min 

Quinta-feira       (   ) Das ____h____min Às____h____min 

Sexta-feira         (   ) Das ____h____min Às____h____min 

Sábado               (   ) Das ____h____min Às____h____min 

Domingo            (   ) Das ____h____min Às____h____min 

 

4.2. O pai trabalha? 

a) Não       b) Sim        c) Está desempregado 

Caso trabalhe, responda as questões a seguir: 

Local: a) Em casa           b) Fora de casa 

Qual o horário de trabalho? (Permitido marcar mais de 

uma alternativa) 

a) Manhã               

b) Tarde 

c) Noite 
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d) Madrugada 

Este esquema de horários é: a) Fixo 

b) Alternado. Como é seu esquema de 

trabalho?_____________________ 

Quantos trabalhos? a) Um           

b) Dois ou mais  

Quantas horas por semana? a) Menos que 20 h 

b) 20 – 40 h 

c) Mais que 40 h 

Assinale os dias da semana nos quais você trabalha e preencha ao lado os horários de trabalho: 

Segunda-feira (   ) Das ____h____min Às____h____min 

Terça-feira         (   ) Das ____h____min Às____h____min 

Quarta- feira (   ) Das ____h____min Às____h____min 

Quinta-feira       (   ) Das ____h____min Às____h____min 

Sexta-feira         (   ) Das ____h____min Às____h____min 

Sábado               (   ) Das ____h____min Às____h____min 

Domingo            (   ) Das ____h____min Às____h____min 

 

4.3. O outro responsável trabalha? 

a) Não       b) Sim        c) Estou desempregado (a) 

Caso trabalhe, responda as questões a seguir: 

Local: a) Em casa           b) Fora de casa 

Qual o horário de trabalho? (Permitido marcar mais de 

uma alternativa) 

a) Manhã               

b) Tarde 

c) Noite 

d) Madrugada 

Este esquema de horários é: a) Fixo 

b) Alternado. Como é seu esquema de 

trabalho?_____________________ 

Quantos trabalhos? a) Um           

b) Dois ou mais  

Quantas horas por semana? a) Menos que 20 h 

b) 20 – 40 h 

c) Mais que 40 h 

Assinale os dias da semana nos quais você trabalha e preencha ao lado os horários de trabalho: 

Segunda-feira (   ) Das ____h____min Às____h____min 

Terça-feira         (   ) Das ____h____min Às____h____min 

Quarta- feira (   ) Das ____h____min Às____h____min 

Quinta-feira       (   ) Das ____h____min Às____h____min 

Sexta-feira         (   ) Das ____h____min Às____h____min 

Sábado               (   ) Das ____h____min Às____h____min 

Domingo            (   ) Das ____h____min Às____h____min 

  

5. Alguém da sua família tem algum problema de sono? 
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 a) Não 

 b) Sim     Qual(is) problema(s) de sono? __________________________________ 

 

Gostaríamos de saber algumas informações sobre seu (sua) filho (a) 
 

1. Seu (sua) filho (a): 

a) Apresenta quaisquer problemas de saúde (médico, psicológico, psiquiátrico, emocional ou 

comportamental) ou de suspeita de diagnóstico fornecido por profissional de saúde? 

(   ) Não      (   ) Sim.  

Qual (is) ?_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

b) Está tomando algum 

remédio 

(   ) Não                        

 

( ) Sim. Qual (is) ? 

__________________________________________ 

c) Está fazendo algum 

tratamento médico 

(   ) Não                        

 

( ) Sim. Qual (is) ? 

__________________________________________ 

d) Costuma ingerir: 

Café (    ) Todo dia        (    ) Às vezes        (     ) Nunca 

Chá (mate ou preto) (    ) Todo dia        (    ) Às vezes        (     ) Nunca 

Refrigerante  (    ) Todo dia        (    ) Às vezes        (     ) Nunca 

 Chocolate (    ) Todo dia        (    ) Às vezes        (     ) Nunca 

e) Em que horário seu filho (a) ingere essa bebida: 

Café Manhã (   )     Tarde (    )      Noite (    ) 

Chá (mate ou preto) Manhã (   )     Tarde (    )      Noite (    ) 

Refrigerante  Manhã (   )     Tarde (    )      Noite (    ) 

 Chocolate Manhã (   )     Tarde (    )      Noite (    ) 

 

2. Seu (sua) filho (a): 

a) Apresenta algum problema de sono 

(    ) Não  (    ) Sim Qual(is)?____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. Seu (sua) filho (a): 

a) Caso seu (sua) filho(a)  acordasse no meio da noite 

você escutaria? (   ) Não 

( ) Sim, com 

certeza (   ) Talvez 

b) Tem TV no quarto (   ) Não (   ) Sim  

c) Tem computador ou laptop no quarto (   ) Não (   ) Sim  

d) Tem babá (   ) Não (   ) Sim  

e) É filho único (   ) Não (   ) Sim  

 

4. Seu (sua) filho (a) costuma dormir ou cochilar durante o dia?  

a) Não 

b) Sim 

Hora do cochilo nos dias de semana             Início:____h____min Fim: _____ h____min 

Hora do cochilo nos fins de semana             Início:____h____min Fim: _____ h____min 
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5. Nos dias de semana, em qual hora do dia que os pais costumam estar com seus filhos e qual 

atividade realizam juntos? 

Mãe Das ____h____min 

Das ____h____min 

Das ____h____min 

Às____h____min 

Às____h____min 

Às____h____min 

Qual 

atividade?_________________ 

Qual 

atividade?_________________ 

Qual 

atividade?_________________ 

Pai Das ____h____min 

Das ____h____min 

Das ____h____min 

Às____h____min 

Às____h____min 

Às____h____min 

Qual 

atividade?_________________ 

Qual 

atividade?_________________ 

Qual 

atividade?_________________ 

Outro responsável 

Grau de parentesco: 

_______________ 

Das ____h____min 

Das ____h____min 

Das ____h____min 

Às____h____min 

Às____h____min 

Às____h____min 

Qual 

atividade?_________________ 

Qual 

atividade?_________________ 

Qual 

atividade?_________________ 

 

6. Seu (sua) filho (a) faz algum curso fora da escola (curso de línguas, de música, de teatro, etc.)? Se 

fizer algum curso fora da escola, marque os dias e os horários. 

a) Não 

b) Sim 

Quais?________________________________________ 

Segunda-feira (   ) das____horas às____horas 

Terça-feira         (   ) das____horas às____horas 

Quarta- feira (   ) das____horas às____horas 

Quinta-feira       (   ) das____horas às____horas 

Sexta-feira         (   ) das____horas às____horas 

Sábado               (   ) das____horas às____horas 

Domingo            (   ) das____horas às____horas 
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Anexo B: Questionário de classificação econômica 

 
Abaixo algumas perguntas sobre itens do domicilio para efeito de classificação econômica. Marque 

com um “x” qual(is) desses itens existem em sua casa e indique  a quantidade. Todos os itens de 

eletroeletrônicos devem estar funcionando, incluindo os que estão guardados. Caso não estejam 

funcionando, considere apenas se tiver intenção de consertar ou repor nos próximos seis meses. 

 

Itens de conforto 
 

Não possui 

Possui (quantidade) 

1 2 3 4 + 

Quantidade de automóveis de passeio 

exclusivamente para uso particular 

     

Quantidade de empregados mensalistas, 

considerando apenas os que trabalham pelo 

menos cinco dias por semana 

     

Quantidade de máquinas de lavar roupa, 

excluindo tanquinho 

     

Quantidade de banheiros      

DVD, incluindo qualquer dispositivo que 

leia DVD e desconsiderando DVD de 

automóvel 

     

Quantidade de geladeiras      

Quantidade de freezers independentes ou 

parte da geladeira duplex 

     

Quantidade de microcomputadores, 

considerando computadores de mesa, 

laptops, notebooks e netbooks e 

desconsiderando tablets, palms ou 

smartphones 

     

Quantidade de lavadora de louças      

Quantidade de fornos de micro-ondas      

Quantidade de motocicletas, 

desconsiderando as  

usadas exclusivamente para uso profissional  

     

Quantidade de máquinas secadoras de 

roupas, considerando lava  

e seca 

     

 

A água utilizada neste domicílio é proveniente de? 
(   ) Rede geral de distribuição 

(   ) Poço ou nascente 

(   ) Outro meio 

 

Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é: 

(   ) Asfaltada/pavimentada 

(   ) Terra/cascalho 

 

Marque com um “x” no grau de escolaridade do chefe familiar (considere o chefe de família aquele (a) 

que mais contribui com a renda familiar): 

Grau de instrução do chefe de família 

Analfabeto / Fundamental I incompleto  

Fundamental I completo / Fundamental II incompleto  
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Fundamental II completo / Médio incompleto  

Médio completo / Superior incompleto  

Superior completo  



185 

 

Anexo C: Escala de Distúrbios de Sono em Crianças (EDSC)  

 

Instruções: Este questionário permitirá compreender melhor o ritmo sono-vigília de sua criança e 

avaliar se existem problemas relativos a isto. Procure responder todas as perguntas. Ao responder 

considere cada pergunta em relação aos últimos 6 meses de vida da criança. Preencha ou faça um 

“X” na alternativa (resposta) mais adequada. Para responder as questões abaixo, sobre sua criança, 

leve em conta a seguinte escala: 

1. Quantas horas a criança dorme 

durante a noite 
9-11 horas 8-9 horas 7-8 horas 5-7 horas Menos de 5 horas 

2. Quanto tempo a criança demora 

para adormecer 

Menos de 15 

min 

15-30 

min 

30-45 

min 

45-60 

min 

Mais de 60 min 

 

 

 Nunca Ocasionalmente  

(1 ou 2 vezes por 

mês) 

Algumas vezes  

(1 ou 2 vezes 

por semana) 

Quase sempre  

(3 ou 5 vezes 

por semana) 

Sempre 

(todos os dias) 

3. A criança não quer ir para 

a cama dormir. 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

4. A criança tem dificuldade 

para adormecer. 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

5. Antes de adormecer a 

criança está agitada, nervosa 

ou sente medo. 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

6. A criança apresenta 

“movimentos bruscos”, 

repuxões ou tremores ao 

adormecer. 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

7. Durante a noite a criança 

faz movimentos rítmicos 

com a cabeça e o corpo.  

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

8. A criança diz que está 

vendo “coisas estranhas” um 

pouco antes de adormecer.  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

9. A criança transpira muito 

ao adormecer.  

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 
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10. A criança acorda mais 

de duas vezes durante a 

noite.  

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

11. A criança acorda durante 

a noite e tem dificuldade de 

adormecer novamente.  

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

12. A criança mexe-se 

continuamente durante o 

sono.  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

13. A criança não respira 

bem durante o sono.  

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

14. A criança para de 

respirar por alguns instantes 

durante o sono.  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

15. A criança ronca.  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

16. A criança transpira 

muito durante a noite.  

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

17. A criança levanta-se e 

senta-se na cama ou anda 

enquanto dorme. 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

18. A criança fala durante o 

sono.  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

19. A criança range os 

dentes durante o sono.  

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

20. Durante o sono a criança 

grita angustiada, sem 

conseguir acordar.  

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

21. A criança tem pesadelos 

que não lembra no dia 

seguinte.  

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

22. A criança tem 

dificuldade em acordar pela 

manhã. 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

23. Acorda cansada, pela 

manhã. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

24. Ao acordar, a criança 

não consegue movimentar-

se ou fica como se estivesse 
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paralisada por uns minutos.  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

25. A criança sente-se 

sonolenta durante o dia.  

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

26. Durante o dia a criança 

adormece em situações 

inesperadas sem avisar.  

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 
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] e acorda às .........h:......min [ Q32D. 

] Q32C. Em geral, no fim de semana, a criança vai dormir às .......h:......min [ 

] e acorda às .........h:......min [ Q32B. 

] Q32A. Em geral, durante a semana, a criança vai dormir às .......h:......min [ 

Anexo D: Escala UNESP de hábitos e higiene do sono - versão crianças (EUHS) 

 

SEÇÃO VI:Q32. HÁBITOS DE SONO EM CRIANÇAS 

 

 
HÁBITOS DE HIGIENE DO SONO 5    Sempre (todos os dias) 

4  Quase sempre (5 ou 6 vezes na semana)  

3  Algumas vezes (3 ou 4 vezes na semana)   

2  Raramente (1 ou 2 vezes na semana)    

1  Nunca     

1. À noite, a criança faz alguma atividade que a acalma e a prepara fisicamente e mentalmente para a hora do 

sono? 
□ □ □ □ □ 

Quais atividades que a criança faz antes da hora de dormir? Marque todas atividades realizadas.      

a.□ Tomar banho/escovar os dentes.      

b.□ conversar sobre o que aconteceu durante o dia      

c.□ Tomar mamadeira.      

d.□Tomar chá que não contém cafeína (erva cidreira, camomila).      

e.□ Leitura/contação de histórias (a própria criança faz a leitura ou alguém lê ou conta      

histórias para ela).      

f.□ Massagem.      

g.□ Comer um lanche leve .      

h.□ Ouvir música relaxante.      

i .□ A criança faz orações.      

j.□ Passeio de carro      

k.□ Faz brincadeiras calmas      

l.□ Desenho      

m.□ É embalada no colo ou carrinho      

n.□ Outros:  .      

2.A criança pratica atividades vigorosas ou que a deixam desperta e alerta pouco antes do horário de dormir 

(joga videogame, usa internet, faz lição de casa, assiste televisão, faz brincadeiras 

□ □ □ □ □ 

agitadas, etc.)?      

3. A criança assiste televisão, vídeo ou DVD para ajudar a cair no sono? □ □ □ □ □ 

4. A criança dorme no horário estabelecido? □ □ □ □ □ 

5. A criança acorda aproximadamente no mesmo horário todos os dias? □ □ □ □ □ 

6. A criança consome bebida com cafeína (café, chá, coca-cola) antes de ir dormir? □ □ □ □ □ 

7. A criança bebe líquido em excesso antes de dormir? □ □ □ □ □ 

8. A criança vai dormir com fome? □ □ □ □ □ 

9. A criança tira soneca no começo da noite? □ □ □ □ □ 

10. A criança reclama de dores quando vai para a cama. (dor de barriga, dor de cabeça, etc.)? □ □ □ □ □ 

11.A criança sente emoções fortes antes de dormir ( tristeza, raiva, ansiedade, etc.)? □ □ □ □ □ 



189 

 

12. A criança vai para a cama com aparência de estar preocupada, perturbada ou assustada? □ □ □ □ □ 

 
5  Sempre (todos os dias) 

4  Quase sempre (5 ou 6 vezes na semana)  

3  Algumas vezes (3 ou 4 vezes na semana)   

 2 raramente (1 ou 2 vezes na semana)    

1  Nunca     

      

13. A criança divide a cama com outra(s) pessoa(s)? Se im, qual o motivo? 
a.□ Preferência familiar. 

b.□Não há camas em número suficiente 

c.□ A criança tem dificuldade em dormir sozinha na cama 

Com quem a criança dorme na mesma cama?  . 

14. A criança divide o quarto com outra pessoa? Se 

sim, qual o motivo? 

a.□ Preferência familiar. 

b.□ A estrutura da casa não oferece outra escolha. 

c.□ A criança tem dificuldade em dormir sozinha no quarto. Com quem 
a criança dorme no mesmo quarto?  . 

15. A criança dorme numa cama desconfortável? (colchão ou travesseiro ruins, cobertores demais 

ou insuficientes) 

16. A criança dorme em um quarto desconfortável ? (muito iluminado ou muito escuro; muito abafado 

ou muito frio; muito barulhento) 

□ □ □ □ □ 

 

 
□ 

 

 
□ 

 

 
□ 

 

 
□ 

 

 
□ 

 

 
□ 

 

 
□ 

 

 
□ 

 

 
□ 

 

 
□ 

□ □ □ □ □ 

 

ITENS SUPLEMENTARES 

     

 □ □ □ □ □ 

1. A criança dorme sozinha na cama dela? (ela não precisa que alguém fique ao lado para que ela adormeça) 

Qual o motivo dela NÃO adormecer sozinha? a.□ 

Preferência familiar. 

b.□ A criança tem dificuldade em dormir sozinha e alguém tem que ficar com ela. c.□Outros 

:  . 

     

 □ □ □ □ □ 

2.A criança adormece em outro lugar da casa e só depois é levada para a cama ? Se sim, 
qual o motivo dela adormecer em outro lugar ? 

a.□ Preferência familiar. 

     

b.□ A criança tem dificuldade em dormir sozinha. 

                 c.□ Outros :    

     

 
□ □ □ □ □ 

3.A criança acorda durante a noite e pede ajuda ou atenção?      

 □ □ □ □ □ 

4. A criança acorda durante a noite e vai para a cama dos pais?      
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5. Você acha que seu filho tem problemas de sono? 

(0) Não 

(1) Sim, e é um problema leve 

(2) Sim, e é um problema moderado 

(3) Sim, e é um problema grave 

 

6. Você acha que o problema de sono de seu filho interfere negativamente na qualidade do seu sono? 

(0) Não se aplica: meu filho não tem problemas de sono; 

(1) o problema não interfere 

(2) o problema interfere um pouco 

(3) o problema interfere moderadamente 

(4) o problema interfere muito 

 

SEÇÃO VII: Q33. BEM ESTAR E SONO MATERNO E RELACIONAMENTO 

CONJUGAL 

As questões seguintes perguntam sobre como você tem se sentido. Para cada questão, por favor, circule o 

número que melhor descreve com que frequência você se sentiu. 

 

 

Durante os últimos 30 dias, com que frequência 
você... 

 

O tempo 
todo 

 

A maior parte do 
tempo 

 

Parte do 
tempo 

 

Um 
pouco 

 

 

Nunca 

1. … se sentiu exausto (a) sem um bom motivo? 5 4 3 2 1 

2. … se sentiu nervoso (a)? 5 4 3 2 1 

3. … se sentiu tão nervoso (a) que nada podia 

acalmá-lo (a)? 
5 4 3 2 1 

4. … se sentiu sem esperança? 5 4 3 2 1 

5. … se sentiu inquieto (a) ou agitado (a)? 5 4 3 2 1 

6. … se sentiu tão inquieto (a) que você não 

conseguia ficar parado (a)? 
5 4 3 2 1 

7. … se sentiu deprimido (a)? 5 4 3 2 1 

8. … se sentiu tão deprimido (a) que nada conseguia 

animá-lo(a)? 
5 4 3 2 1 

9. ...sentiu que tudo era um esforço? 5 4 3 2 1 

10. ... se sentiu sem valor? 5 4 3 2 1 
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Anexo E: Escala de sonolência ilustrada com faces de Maldonado  
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Anexo F: Carta de aceite do comitê de ética em pesquisa 

 


