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RESUMO 

 

Introdução: O uso de questionários para o diagnóstico dos distúrbios do sono em pediatria 

tem aumentado expressivamente tanto no meio científico, quanto na prática clínica.  

Objetivo: Identificar os questionários disponíveis e validados para avaliação do sono em 

população pediátrica.  

Metodologia: Os potenciais estudos elegíveis publicados até junho de 2014 foram 

identificados a partir da pesquisa nas bases de dados Medline, Embase, LILACS, Scielo e 

Doaj. A pesquisa foi realizada utilizando a combinação dos seguintes termos: (Sleep OR 

Apnea) AND Questionnaires. Foram incluídos artigos científicos que utilizaram 

questionários para avaliar o sono na população pediátrica, sem restrições de período de 

publicação e língua. Os critérios de exclusão foram artigos que não trabalhavam com 

população pediátrica e também aqueles que não apresentavam questionários de avaliação 

do sono nessa população. 

Resultados: Do total de 8266 de artigos identificados, 8168 foram excluídos por dois 

principais motivos: não trabalhavam com população pediátrica ou não apresentavam um 

questionário para avaliar sono. Desta forma, foram avaliados 98 artigos na íntegra com 105 

questionários que avaliavam sono em uma população pediátrica. A partir da análise desses 

estudos, foi possível identificar 64 escalas distintas que avaliam distúrbios do sono em 

crianças e adolescentes. Do total de questionários avaliados (n=105), 70 (67%) foram 

validados. Os instrumentos mais citados na literatura foram CSHQ (Children´s Sleep Habits 

Questionnaire), PSQ (Pediatric Sleep Questionnaire), SDSC (Sleep Disturbance Scale for 

Children), PDSS (Pediatric Daytime Sleepiness Scale), SHS (Sleep Habits Survey), MEQ 

(Morning-Eveningness Questionnaire) e ISQ (Infant Sleep Questionnaire). Essas escalas 

são citadas por mais de 50% dos artigos revisados. Na avaliação dos critérios de qualidade 

dos instrumentos, os menos apresentados nos estudos foram os de responsividade e 

concordância teste-reteste.  

Conclusão: Há na literatura questionários validados para todas as faixas etárias para 

avaliar o sono pediátrico, de fácil acessibilidade e aplicabilidade, mas ainda é necessário 

avaliar as qualidades psicométricas dos instrumentos, pois muitas escalas aplicadas na 

prática clínica não possuem critérios de validação importantes para a sua utilidade.  

Palavras-chaves: Sono, apneia, questionários. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The use of questionnaires for the diagnosis of sleep disorders in children has 

increased significantly both in the scientific field and in the clinical practice.  

Objective: To identify the available and validated questionnaires for assessment of sleep in 

the pediatric population. 

Methodology: The potential eligible studies published up to June 2014 were identified from 

a search at Medline, Embase, LILACS, Scielo and Doaj. The search was conducted using 

a combination of the following terms: (Sleep OR Apnea) AND Questionnaires. Scientific 

papers that used questionnaires to assess sleep in pediatric population with unrestricted 

period of publication and language were included. Exclusion criteria were articles that were 

not related to the pediatric population and also those which did not use sleep assessment 

questionnaire for this population.  

Results: Out of the 8,266 articles identified, 8,168 were excluded for two main reasons: not 

working with the pediatric population or not presenting a questionnaire to assess sleep. 

Thus, 98 articles were fully analyzed with 105 questionnaires that assessed sleep in 

pediatric population. From these studies, it was possible to identify 64 different scales that 

assess sleep disorders in children and adolescents. All of the questionnaires evaluated (n 

= 105), 70 (67%) were valid. The most commonly cited instruments in the literature were 

CSHQ (Children's Sleep Habits Questionnaire), PSQ (Pediatric Sleep Questionnaire), 

SDSC (Sleep Disturbance Scale for Children), PDSS (Pediatric Daytime Sleepiness Scale), 

SHS (Sleep Habits Survey), MEQ (Morningness-Eveningness Questionnaire), and ISQ 

(Infant Sleep Questionnaire). These scales were cited in more than 50% of the papers. In 

the evaluation of the quality criteria of the instruments, the less presented in the studies 

were the responsiveness and test-retest agreement.  

Conclusion: There are, in the literature, validated questionnaires for all age groups to 

assess pediatric sleep which are of easy accessibility and applicability. However, it is still 

necessary to evaluate the psychometric properties of the instruments, since many scales 

applied in the clinical practice have no major validation criteria for their usefulness.  

 

Keywords: Sleep; Apnea; Questionnaires 
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1.1 INTRODUÇÃO 

 

Na infância e na adolescência o sono é essencial e os distúrbios do sono 

afetam diretamente o processo de memória e aprendizagem, resultando em uma 

interferência importante no desempenho escolar e na percepção de qualidade de 

vida dessa população(1). Por essa definição, percebe-se que o sono é um processo 

fisiológico altamente complexo que responde por aproximadamente 40% da vida 

de uma população pediátrica (2).    

Os distúrbios do sono normalmente resultam em queixas de insônia e / ou 

sonolência excessiva em adultos, além de prejuízo no funcionamento normal e 

qualidade de vida (3). Distúrbios do sono entre crianças estão entre os problemas 

mais prevalentes, representando 20 a 30% dos problemas relatados nas consultas 

ambulatoriais (2, 4). Em uma recente metanálise (1), os autores afirmam que a 

prevalência de alterações do sono pode variar substancialmente, desde 11% a 

47%, em crianças e adolescentes. Em um estudo com 998 crianças gaúchas entre 

9 e 14 anos de idade (5), os quatro distúrbios do sono de maior prevalência na 

amostra selecionada foram: ronco habitual (27,6%), respiração oral diurna (15,5%), 

cefaleia matinal (10%) e sonolência diurna excessiva (7,8%).  

A privação ou alteração do padrão do sono interfere em vários processos 

orgânicos além de influenciar no comportamento, no humor, no desempenho 

neuropsicomotor, na cognição e nos relacionamentos sociais e familiares, desta 

forma interferindo na qualidade de vida desta população (6). Especificamente na 

população pediátrica, os distúrbios do sono afetam diretamente o processo de 

memória e aprendizagem, resultando em uma interferência importante no 

desempenho escolar (1, 7). 

Há diversas formas de avaliar o sono, podendo o mesmo ser avaliado 

durante a anamnese realizada com familiar através de sua observação, da 

polissonografia e dos métodos de diagnóstico em laboratório. A polissonografia 

(PSG) é considerada o padrão ouro para uma avaliação objetiva do sono, 

proporcionando uma medida precisa da vigília e tempo de sono, bem como de 



Introdução 

 

14 14 

estágios do sono. A PSG avalia também função cerebral, movimentos dos olhos, 

ativações musculares, entre outros aspectos (8, 9). Este exame é realizado durante 

uma noite, tem alto custo, e está indicado para diagnosticar os distúrbios 

respiratórios relacionados ao sono, suspeita de distúrbios de movimentos 

periódicos dos membros, e insônia (9, 10). Além da polissonografia, padrões do sono 

também são avaliados pela actigrafia, através de um sensor colocado no pulso que 

continuamente registra o movimento motor. A actigrafia avalia o paciente durante 

as 24 horas do dia, podendo ser o paciente observado em 7 dias no seu ambiente 

natural. Este exame é sensível para detecção de padrões do sono associados com 

doenças específicas do sono, e detecta também problemas neurocomportamentais 

(8, 11). Embora úteis, tanto a polissonografia quanto a actigrafia possuem limitações. 

A avaliação da polissonografia em clinicas especializadas e não avaliam os hábitos 

do sono no ambiente natural. Além disso, enquanto a polissonografia e actigrafia 

fornecem informações sobre os padrões de sono e distúrbios do sono, eles não 

conseguem identificar distúrbios comportamentais do sono (por exemplo, 

resistência na hora de dormir e insônia) ou razões para os movimentos noturnos 

(por exemplo, sonambulismo) (10). 

Desta forma, outro método utilizado como uma ferramenta complementar 

para avaliar o sono são os questionários. Estes têm um papel importante como 

ferramenta de avaliação na rotina clínica, na monitorização do tratamento, nos 

estudos clínicos e na investigação mediante um processo de simples administração 

e baixo custo. Os questionários são normalmente retrospectivos e administrados 

nos pais das crianças e adolescentes, registrando padrões, distúrbios e 

comportamentos do sono em um período específico do tempo, como uma semana 

ou um mês. Durante os últimos 20 anos, o número de medidas do sono pediátrico 

usados tem aumentado substancialmente (12). 

Observa-se que nem sempre os questionários utilizados em pediatria são 

válidos para investigar o que o pesquisador busca, até porque muitos deles são 

adaptações de instrumentos já validados em população adulta.  Somando- se a 

esse fato antes de administrar um questionário, mesmo que este seja validado, o 

pesquisador deve avaliar o seu objetivo específico e o que aborda o instrumento. 

Devem-se evitar instrumentos com perguntas mal formuladas, ferramentas 
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inadequadas, em que seus resultados não fornecem informações de qualidade, 

com conclusões que acabam sendo imprecisas e sem valor clínico (6, 12). 

Com o avanço da medicina e o aumento substancial de publicações com 

novos instrumentos para avaliar aspectos clínicos e psicológicos dos pacientes, é 

de suma importância que os instrumentos de avaliação passem por uma avaliação 

psicométrica, como por exemplo, análises, validade, confiabilidade e normas (6, 13). 

Com esta avaliação ocorre uma diminuição nas dificuldades e incertezas na 

interpretação dos resultados encontrados, favorecendo a aplicação dos achados 

na prática clínica. 

Um instrumento é confiável se o provável erro de medição for pequeno em 

relação ao valor real. Esse erro de medição pode ser devido ao instrumento, ao 

examinador ou ao próprio sujeito. 

Os critérios de validação mais utilizados na literatura envolvem basicamente 

dois conceitos: validade e confiabilidade (14).  

Validade é um julgamento de avaliação geral do grau no qual a evidência 

empírica e razões teóricas apoiam a adequação e pertinência de interpretações de 

ações com base em escores de testes ou outros modos de avaliação (15).  

Os tipos de validade (conteúdo, critério e constructo) e as análises utilizadas 

para avaliar a confiabilidade de um instrumento fornecem informações importantes 

do quanto o questionário é útil para avaliar o conceito que se propõe a medir.  

Considerando todos os aspectos já abordados, esta revisão busca 

apresentar os instrumentos de sono disponíveis na literatura e subsídios para que 

o pesquisador possa identificar os pontos fortes e fracos de cada um, através da 

apresentação de critérios de validação mais utilizados na literatura para avaliar 

questionários na área da saúde, levando em consideração que estes instrumentos 

devem ser de rastreio e não devem substituir medidas objetivas que avaliem 

parâmetros fisiológicos, tais com a polissonografia e a actigrafia. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O sono é um processo fisiológico que interfere diretamente na qualidade de 

vida das crianças e adolescentes, prejudicando as relações sociais e o 

desempenho escolar.  Desta forma, a detecção de distúrbios do sono se torna 

imprescindível para que medidas preventivas possam ser tomadas. Formas 

objetivas estão disponíveis para esse fim, como a actigrafia e a polissonografia, 

mas essas técnicas englobam todos os problemas do sono, no entanto os 

questionários do sono têm também um papel importante como ferramenta de 

avaliação na rotina clínica, na monitorização do tratamento, nos estudos clínicos e 

na investigação mediante um processo de simples administração e baixo custo.   

Nos últimos anos, o número de instrumentos com essa finalidade aumentou 

substancialmente e tende a aumentar ainda mais nos próximos anos. Para o uso 

destes instrumentos, torna-se necessário que o clínico ou pesquisador conheça as 

escalas disponíveis e a qualidade das propriedades psicométricas desses 

questionários para que possa escolher o melhor instrumento de avaliação do sono, 

considerando o propósito da sua utilização.  

Considerando esses aspectos, esta revisão sistemática busca apresentar os 

instrumentos de sono disponíveis na literatura, os já considerados validados e a 

apresentação dos critérios de validação mais utilizados na área da saúde. Com o 

conhecimento adequado, o profissional da saúde ou o pesquisador terá condições 

de escolher o melhor instrumento para satisfazer o seu objetivo e, com isso, a 

medida será mais bem avaliada e a tomada de decisão será mais apropriada.   
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1.3 OBJETIVO 

 

 

Identificar os questionários disponíveis e validados para avaliação do sono 

em população pediátrica.  
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