
Resumindo... 

 

Na criança, o sono adapta-se à suas necessidades.  

 

O sono está dividido num sono profundo e num 

sono leve que se seguem ciclicamente, até 4 a 5 

ciclos por noite na criança. 

 

Cerca de uma hora antes de dormir, crie momentos 

que vão preparando a criança para o sono. 

 

Numa atmosfera de tranquilidade, sem televisão ou 

ruídos excitantes, conte uma história. 

 

O bom senso dita a hora ideal para dormir. 

 

Mantenha rotinas relativamente à hora de dormir. 

 

A partir dos 6 meses, é aconselhado a saída do 

quarto dos pais. 

 

Quando surgem os medos noturnos, os pais devem 

ser solidários com a criança. 

 

 

Boa noite ! 

O Sono das 

Crianças… 

    ...do desespero à 

tranquilidade... 

Autoras: Dra. Sandrina Martins, Dra. Joana Ferreira Alves 

Data de elaboração: Agosto de 2010 

Data da última revisão: Agosto de 2013 

Data da próxima revisão: Agosto de 2016 

Unidade de Saúde Familiar Nova Via   

Rua da Boa Nova, 325, Valadares | Tel. 22 713 74 17 / 22 713 02 06 



Hora de dormir 
 

 O bom senso dita a hora de deitar ideal! 

 Após o jantar, evite atividades excitantes; 

 Cerca de uma hora antes de dormir, 

crie momentos que vão preparando a 

criança para o sono; 

 Mantenha a mesma ordem diária (pode 

ser quebrada de vez em quando); 

 No quarto, sem televisão ou ruídos excitantes, leia à 

criança uma história. Este momento calmo relaxa a 

criança para o sono manifestar-se; 

 Despeça-se sempre da mesma forma. 

 

Sair do quarto dos pais 
 

 Até aos 6 meses, o bebé pode dormir no quarto dos 

pais, mas nunca na cama dos pais!  

 Aos 6 meses deve passar para o seu próprio quarto. 

É importante para os pais recuperarem a sua privaci-

dade e para ajudar a criança no desenvolvimento da 

sua autonomia; 

 Esta mudança é bem aceite quando a criança apren-

deu a estar só; 

  Transmita ao bebé um sentimento de segurança, 

estando presente sempre que demonstre medo; 

 Não volte atrás na decisão de passar a criança para 

outro quarto. 

Os medos noturnos 

Aos 12-18 meses, o medo surge na descoberta do 

mundo.  

 Sempre que a criança chamar, os pais devem ir 

ter com ela. 

 Se necessário, acenda a luz, pois os “monstros” 

não aparecem no escuro, enxote-os de debaixo 

da cama ou do armário…Tudo serve para tran-

quilizar a criança! 

 A criança pode dormir com um boneco ou pelu-

che, para se sentir mais seguro. 

 

 

 

 

 É importante que a criança perceba que pode 

chamar os pais quando tiver medo. 

Para que serve o sono  

 Repousar,  

 Organizar as experiências do dia, 

 Crescer, 

 Desenvolvimento da imunidade (defesas). 

 

 

As fases do sono 

O sono está dividido em 2 fases que se 

seguem ciclicamente, até 4 a 5 ciclos por noi-

te na criança.  

 1ª fase, a criança entra lentamente, num 

sono profundo e repousante, em que a ativi-

dade cerebral diminui e os músculos rela-

xam. 

 Na 2ª fase do sono, o cérebro entre em gran-

de atividade—sonhos. O sono é mais leve e 

por consequente a criança é mais facilmente 

despertável.  

 

Os pais devem estar atentos e proporcionar 

as condições para um sono repousante e 

reparador do seu filho. 


