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Introdução e objetivos: 
Uma noite de sono adequada é importante para o desenvolvimento físico e 
cognitivo do indivíduo. Distúrbios do sono não são fenômenos raros em crianças 
saudáveis, sendo particularmente importantes em crianças com alguma 
disfunção, como paralisia cerebral, podendo ser influenciado por fatores 
hereditários, culturais, farmacológicos, psicossociais e ambientais. A paralisia 
cerebral (PC) é uma lesão neurológica, caracterizada por disfunção 
sensoriomotora decorrente de lesões não progressivas que ocorrem no encéfalo 
em fase de maturação no início da vida. Estudos relatam que crianças com PC 
tem maior risco de desenvolver distúrbios do sono (DS). O objetivo deste estudo 
foi sistematizar evidências científicas relacionadas a distúrbios do sono em 
crianças com paralisia cerebral.  

Métodos: 
Foi realizada uma busca nas bases de dados SciELO, LILACS, PubMed e 
PEDro, no período de abril a junho de 2014, utilizando as palavras-chave: 
“distúrbios do sono”, “crianças”, “paralisia cerebral”; “sleep disorders”, “child”, 
“cerebral palsy”; “trastornos del sueño”, “niño”, “parálisis cerebral”. O conteúdo 
foi analisado e foram selecionados estudos publicados após 2004. Foram 
excluídos estudos de revisão ou que não abordassem diretamente DS 
relacionados à criança com PC. Os artigos foram filtrados conforme critérios e 
normas do PRISMA e analisados na íntegra por meio de um roteiro estruturado. 

Resultado: 
Foram encontrados inicialmente 122 artigos, sendo que apenas 6 adequaram-
se aos critérios de inclusão. Os resultados demonstram que crianças com PC 
parecem ter mais problemas de sono que crianças com desenvolvimento típico. 

Discussão e conclusão: 
Dentre os estudos, três destacam maior incidência de DS em crianças com PC 
(como “dificuldade em iniciar e manter o sono”, “distúrbios respiratórios” e 
“distúrbios do despertar”) e três relatam diferenças entre qualidade de vida (QV) 
no grupo com PC e o grupo controle, destacando menor QV nas famílias e 
crianças com PC. Dois estudos sugerem que o tratamento cirúrgico para apneia 



obstrutiva do sono é eficaz para crianças com PC. Embora seja conhecido que 
DS são comuns em crianças com PC, existem poucos estudos que exploram 
estes problemas nesta população específica. Não foram encontrados estudos 
de tratamento fisioterapêutico para DS em crianças com PC, sugerindo carência 
de pesquisas nesta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


