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FICHA CLÍNICA DO SERVIÇO DE PEDIATRIA AMBULATÓRIA

Definição: Episódios de comportamentos motores complexos
com deambulação, podendo a criança falar ou responder a
ordens e ter vagas memórias do episódio. 

Prevalência: É uma variante do
normal com elevada prevalência.
É mais comum nos rapazes
(3M:1F).
Idade pico aos 10 anos (13% da
população) mas pode ocorrer em
qualquer idade (Quadro I)

No geral, cerca de 29% das crianças experienciam pelo menos
1 episódio de sonambulismo durante a infância. 1,2

Associações, Genética e Fatores Precipitantes:

Episódio Típico:
- Surgem em geral entre as 0 e 2 h da madrugada3

- Subitamente levanta-se da cama
- Olhos abertos, mas parece que não está a ver
- Faz movimentos desajeitados, podendo caminhar
- Podem ter sonilóquio associado
- Qualquer tentativa de contacto resulta num discurso mur-

murado e arrastado, com monossílabas
- Duração em regra entre 10 a 30 segundos, podendo ser

maior se caminhar
- Na manhã seguinte a criança não recorda o episódio

Os casos mais severos podem ter 1 a 4 episódios por semana.

Prognóstico:
Riscos: apenas para o próprio (acidente).
É uma situação benigna e transitória. Geralmente desaparece
durante a adolescência, mas pode permanecer ou aparecer de
novo na idade adulta: mantêm sonambulismo 1% a 6% da
população.3

O que os pais devem fazer (casos típicos):
- Permanecer calmos
- Não acordar a criança e simplesmente tentar deitá-la 
- Garantir a segurança ambiente; se necessários usar alarmes
- Explicar aos outros cuidadores como devem agir
- Procurar e tentar prevenir eventuais precipitantes
- Se dúvidas no diagnóstico, fazer a descrição pormenorizada

dos episódios ao médico: horário, duração, calmo ou agitado,
atividade motora, sai ou não da cama, tipo de sonilóquio,
estereotipias. Como alternativa, filmar alguns episódios.

Recomendações – casos especiais:
- Medidas preventivas – evitar a privação de sono, manter

rotinas na hora de ir dormir, evitar má higiene do sono
(ambientes barulhentos)

- Em casos mais graves pode ser necessário colocar alarme na
casa para evitar que a criança saia de casa durante o episódio
e que fique em risco de acidente

- Ponderar despertar a criança antes da hora habitual do episódio

Critérios de referenciação (episódios atípicos):
- Memória lúcida para o episódio no dia seguinte
- Sonolência diurna excessiva ou outros sintomas diurnos as-

sociados a má qualidade de sono
- Associação a outros problemas ou patologias do sono:

privação do sono, suspeita de síndrome de apneia obstrutiva
do sono (SAOS) ou de síndrome de pernas inquietas.

- Vários episódios por noite (>2/noite)
- Crises semanais durante mais de 3 meses
- Horário não habitual (surgirem antes das 23 h depois das 04 h)
- Episódios com início abrupto, frequentemente violentos e

confinados à cama
- Adoção de posturas distónicas ou tónicas
- Movimentos estereotipados
- Dúvidas entre sonambulismo e epilepsia do lobo temporal

ou epilepsia frontal noturna: a forma de os poder distinguir
passa pela descrição pormenorizada dos episódios e/ou pela
filmagem de algumas crises
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Associações e Genética Fatores precipitantes de crises

• Terrores noturnos (1/3 destas
crianças irá ter sonambulismo
mais tarde)

• História familiar (grande in-
fluência genética):

- ≈ 80% das crianças têm
pelo menos um familiar com
história de terrores noturnos,
sonambulismo ou ambos
- a prevalência aumenta 47,4%
nas crianças que têm um dos
pais com história de sonam-
bulismo vs. 61,5% se ambos
os pais 

- Privação de sono
- Barulho
- Febre 
- Medicação
- Perturbação respiratória do

sono
- Estado emocional e compor-

tamental
- Má higiene do sono
- Síndrome de pernas inquietas

Sonambulismo na criança
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Idades (anos) %
2-4 3,6
5 5,1
6 8,3

7-8 11,1
10-13 13,0


