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Introducao: Distúrbios do sono (DS) são frequentemente associados a crianças/adolescentes com paralisia cerebral (PC) e seu nível de
comprometimento motor. Como a privação do sono tem vários efeitos negativos com possíveis consequências para a saúde e
reabilitação, são necessários estudos sobre o tema com enfoque na PC, disfunção motora e sono.

Objetivos: Avaliar a relação entre o nível funcional, distúrbios e características do sono em crianças e adolescentes com paralisia
cerebral.

Método: Estudo prospectivo, transversal e descritivo. Foram considerados o nível funcional, classificado de acordo com o Sistema de
Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS), dados do questionário para os pais sobre a saúde e rotina do sono da criança e dados
da Escala de Distúrbio do Sono em Crianças (EDSC). Participaram 55 crianças/adolescentes com PC, em idade escolar, de ambos os
gêneros, divididos em dois grupos: Grupo 1 (G1) - GMFCS I, II e III, n=28; e Grupo 2 (G2) - GMFCS IV e V, n=27. Valores de T Score
do EDSC superiores a 70 foram considerados de risco para DS. Foram excluídos participantes com perda visual. Para a comparação das
variáveis foi utilizado o teste paramétrico t-student ou o teste não-paramétrico Mann-Whitney, e para análise de variáveis categóricas foi
utilizado o teste qui-quadrado. Projeto aprovado pelo CEP do Hospital de Clínicas da UFPR, CAAE 61888116.6.0000.0096.

Resultados: As médias de idade foram 10,8 (±3,1) anos no G1 e 11,6 (±3,7) no G2. Não foi encontrada diferença significativa nos
grupos quanto ao valor total da EDSC, G1=42,3 (±13) e G2=41,5 (±9,6), p=0,81. A análise do T Score mostrou o Distúrbio de Iniciar e
Manter o Sono o mais encontrado com 5 (17,8%) participantes no G1 e 7 (25,9%) no G2. Foi observado que crianças do G2 levam mais
tempo para dormir (p=0,007), dormem mais durante o dia (p=0,009) e tem maior participação dos cuidadores durante a noite para ajudar
com demandas (p=0,02).

Conclusão: O maior comprometimento motor nesta amostra de crianças com PC não demonstrou interferir no valor total da EDSC.
Contudo, crianças com um nível motor mais comprometido mostraram levar maior tempo para dormir; necessitam de mais interferências
dos cuidadores durante a noite e dormem mais no período diurno."
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