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RESUMO 

Azevedo Soster, LMSF. Análise da microarquitetura do sono (padrão 
alternante cíclico) na polissonografia de crianças com enurese noturna 
monossintomática [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2015. 

Introdução: A enurese noturna (EN) é considerada como a eliminação de urina no 
período noturno, de forma involuntária, em indivíduos com cinco ou mais anos de 
idade em pelo menos duas noites no mês até todas as noites. EN pode ser do tipo 
monossintomática, quando ocorre na ausência de outros sintomas, ou não 
monossintomática, na presença de sintomas de vesicais diurnos. Apesar de 
historicamente conhecida com uma desordem psiquiátrica, a EN monossintomática 
está incluída na Classificação Internacional dos Transtornos de 2012 como uma 
parassonia podendo ocorrer em qualquer fase do sono, porém predominantemente 
no sono não REM. Está comumente associada a hiperatividade vesical, produção 
excessiva de urina e falha em acordar após o enchimento vesical. Apesar de 
ocorrer no sono, a avaliação do sono pelos padrões usuais falhou em encontrar 
justificativa para este processo patológico. A análise da microestrutura do sono é 
uma ferramenta mais refinada e precisa que pode auxiliar na busca do mecanismo 
neurofisiológico que justifica este processo. Objetivo: Analisar os padrões de 
microarquitetura de sono atrvés do Padrão alternante Cíclico (CAP) nas crianças 
com EN monossintomática para melhor compreensão das bases neurofisiológicas 
da EN. Metodologia: Trinta e seis crianças sendo, 22 enuréticos e 14 controles 
com idade variando entre sete e 17 anos de idade, que satisfizeram os critérios de 
inclusão, foram submetidas a triagem clínica e laboratorial, avaliados quanto aos 
aspectos do sono, com uso de diários de sono, das escalas de Berlin, Sleep Scale 
for Children (SDSC) e Escala de Sonolência de Epworth e posteriormente 
submetidos ao de estudo polissonográfico completo de noite inteira, com a 
avaliação do CAP. Resultados: As escalas de sonolência e de Berlin não 
evidenciaram anormalidades, o SDSC evidenciou apneia em 11/22 (50%), 
hiperidrose em 2/22 (9%) e transtorno da transição vigília-sono, do despertar e do 
início e manutenção de sono em 1/22 (4,5%) cada. A análise da estrutura do sono 
mostrou maiores números de despertares (p<0,001) e de sono N2 (p=0,0025) além 
de maior quantidade de sono N3 (p<0,0001) do que nos controles. A microestrutura 
do sono evidenciou aumento da fase A1 (p=0,05), porém de forma mais 
contundente, redução das fases A2 e A3 (p<0,0001), mesmo com a taxa de CAP 
igual à dos controles normais.Conclusão: Crianças com EN possuem sono com 
comorbidades (avaliado pelo SDSC) e menos fases CAP A2 e A3, significando uma 
redução no seu mecanismo de despertar e que ainda não havia sido demonstrado 
num estudo de PSG com análise das variáveis comuns. Este é o primeiro estudo 
que demonstra tal fenômeno. 

Descritores: 1. Enurese Noturna Monossintomática, 2. Instabilidade do Sono, 3. 
Padrão Alternante Cíclico, 4. Criança. 

  



 

 

SUMMARY 

Azevedo Soster, LMSF. Sleep microstructure analysis (Cyclic Alternating 

Pattern) in children with monosymptomatic nocturnal enuresis [Thesis]. 

São Paulo: ―Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo‖; 2015. 

Introduction: Nocturnal enuresis (NE) is defined as the lack of nocturnal urine 

control, in individuals with five or more years old for at least two nights in a month, 

but up to every night. EN can be monosymptomatic (ENM), when it occurs in the 

absence of other symptoms or non monosymptomatic in the presence of diurnal 

renal symptoms. Although historically known as a psychiatric disorder, ENM is 

included in the International Classification of Sleep Disorders 2012 as a 

parasomnia. It can occur at any sleep stage but predominantly in non-REM sleep. 

EN is commonly associated to bladder hyperactivity, excessive urine production 

and/or failure to wake up after bladder filling. Despite the occurrence in sleep, 

standard sleep evaluation has failed to find abnormalities. The analysis of sleep 

microstructure is a refined and more accurate tool that can help find the 

neurophysiological mechanism underlying this process. Purpose: To evaluate sleep 

microarchitecture through Clyclic Altenating Pattern (CAP) analysis in children with 

monosymptomatic NE and provide a better understanding of the neurophysiological 

basis of EN. Methods: After IRB approval, 36 children, 22 with NE and 14 controls 

aged between seven and 17 years old who met the inclusion criteria were submitted 

to clinical and laboratory screening, evaluated for aspects of sleep, using sleep logs, 

Berlin Questionnaire (BQ), Sleep Scale for Children (SDSC) and Epworth 

Sleepiness Scale (ESS) and submitted to a full polysomnographic study, with 

evaluation of CAP. Results: ESS and BQ evidenced no abnormalities, the SDSC 

showed mild sleep apnea in 11/22 (50%), hyperhidrosis in 2/22 (9%) and disorder of 

the sleep-wake transition, awakening and initiation and maintenance sleep in 1/22 

(4.5%) each. Analysis of sleep macrostructure showed higher numbers of 

awakenings (p <0.001) and N2 sleep (p = 0.0025) as well as greater amount of 

sleep N3 (p <0.0001) when compared to controls. Sleep microstructure showed an 

increase in A1 phase (p = 0.05), and reduction of A2 and A3 (p <0.0001). CAP rate 

was the same for both enuretic and controls. Conclusion: Children with EN may 

present sleep comorbidities (measured by SDSC) and less A2 and A3 CAP phases, 

meaning a reduction in its wake regulation. This is the first study to acknowledge 

this phenomenon. 

Descriptors: 1. Monosymptomatic Nocturnal Enuresis, 2.Sleep Instability, 3. Cyclic 

Alternating Pattern, 4. Child. 
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1. INTRODUCAO  

 

1.1 O Sono na Criança 

 

1.1.1. O Padrão normal do sono na criança 

 

O sono é a atividade primária do cérebro durante o desenvolvimento, e 

tem importante papel no bem estar e funcionamento cerebral adequado durante o 

dia 1, 2. Alterações na quantidade de sono obtida durante a noite e na sua qualidade 

apresentam importante impacto no funcionamento cognitivo (inatenção, déficit de 

concentração, prejuízos acadêmicos), bem como emocional (problemas 

comportamentais, alterações dos mecanismos de compensações emocionais) 2.  

Sob aspectos físicos e neurofisiológicos, o sono divide-se em dois 

estágios: REM (Rapid Eye Movement), onde há registro de movimentos oculares 

rápidos e atonia e em NREM (Non Rapid Eye Movement) onde estes movimentos 

oculares não ocorrem, e o tônus, apesar de reduzido, se mantém. O sono NREM por 

sua vez, apresenta uma subdivisão, determinada a partir de elementos 

neurofisiológicos obtidos em análise da atividade elétrica cerebral (EEG). Essa 

subdivisão compreende o sono NREM1 (N1), mais superficial, caracterizado por 

movimentos oculares lentos, alentecimento das ondas cerebrais e de alguns 

elementos fásicos como ondas do vértex; o NREM2 (N2), já com registro de maior 

quantidade elementos fásicos (fusos e complexos K) e o NREM3 (N3), quando se 

observa grande quantidade de ondas lentas, na menor faixa que o cérebro humano 

consegue produzir, chamada delta. 

O sono humano está subordinado a um duplo controle: ritmicidade 

circadiana e processos homeostáticos. A ritmicidade circadiana está ligada à 

consolidação do sono, bem como à sua duração e distribuição 3, 4, enquanto os 
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processos homeostáticos envolvem fatores neurais que aumentam durante a vigília 

e decaem ao longo do sono. Este duplo controle (particularmente a ritmicidade) sofre 

variações também ao longo da vida. 

Ao nascimento, o bebê ainda segue o ritmo cíclico materno. Após as 

primeiras semanas e ao aumento da exposição à luz solar, inicia um ciclo de sono 

próprio, mesmo que inicialmente com padrão mais irregular durando em média de 13 

a 14 horas por dia, com variação de 10 a 19 horas. Sabe-se que os bebês em 

aleitamento materno exclusivo dormem de uma a três horas a menos que os que se 

alimentam com mamadeira 5. Os períodos de sono são separados por uma a duas 

horas de trechos de vigília e os ciclos se iniciam pelo sono equivalente ao sono REM 

(conhecido como sono ativo). 

O lactente (de dois a 12 meses) dorme cerca de nove a dez horas por 

noite, com média de sonecas diurnas de três a quatro horas de duração. Numa 

contagem total chegam a dormir de 12 a 13 horas, porém com grande variação 

individual e populacional6. As sonecas vão se tornando menos frequentes, 

inicialmente quatro e depois uma por dia, com duração de 30 a 120 minutos. Por 

volta do sexto mês, estas sonecas predominam no período da manhã, durando, em 

média 30 a 45 minutos e o intervalo habitual de 90 a 120 minutos entre elas até 

cerca do décimo mês5. A partir desta idade, a exposição à luz solar e os elementos 

socioambientais como horários de alimentação, diversão, apresentam o papel 

influenciador mais importante na determinação do ciclo de sono ao longo das 24 

horas. Ainda nesta faixa etária, o ciclo se inicia pelo sono NREM, para em seguida 

apresentar períodos de sono REM, já se assemelhando, neste aspecto, ao sono na 

idade adulta. Estes ciclos ultradianos, ou seja, com duração diferente de 24 horas, 

duram cerca de 90 a 120 minutos. Os elementos neurofisiológicos que caracterizam 

os vários estágios do sono (NREM1, NREM2, NREM3 e REM), estão presentes nos 

registros dos lactentes, com algumas características próprias da idade, já sendo 

possível fazer a classificação dos estágios do sono como no adulto7. 

No pré-escolar(um a três anos de idade), o período noturno de sono tem a 

duração de nove horas e meia a dez horas e meia. As sonecas contudo, a partir do 
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18o mês de vida, diminuem somando de duas a três horas ao longo do dia. Com três 

anos apenas 50% das crianças apresentam sonecas diurnas e o tempo total de sono 

nas 24 horas do dia varia de 11 a 13 horas. Fatores socioambientais passam a ter 

maior importância como influenciador do ciclo sono-vigília, uma vez que com um ano 

de vida já houve aquisição de marcha sem apoio, melhor desenvolvimento da fala 

(com alguma capacidade de expressão mais elaborada) e maior autonomia nas 

atividades da vida diária. 

O escolar (três a cinco anos) já apresenta um sono noturno bem estabelecido, 

com duração de nove a dez horas, com apenas uma ou nenhuma soneca diurna. A 

partir deste momento a criança já adquiriu mais independência social e motora e 

apresenta mais contundente capacidade de escolhas, fato que influencia no sono 

diurno e noturno. 

Dos seis aos 12 anos, já não se observam mais sonecas diurnas e o período 

de sono noturno dura de nove a dez horas. Com a predominância do sono no 

período da noite associada ao fato de já se observar um padrão de atividade elétrica 

cerebral semelhante ao da idade adulta, em termos de distribuição e frequência 

desta atividade, o padrão circadiano de sono nesta faixa etária vai se aproximando 

do padrão do adulto. 

Dos 12 aos 18 anos, o período noturno de sono passa a ser de nove horas. 

Contudo, principalmente por influência ambiental, na prática este período é mais 

curto variando de sete a sete horas e meia. Este padrão resulta num débito de sono 

de cerca de duas horas a cada noite, que se acumula ao longo da semana escolar e 

acaba por ser compensado durante o dia. O padrão de sono do adolescente irá se 

caracterizar, portanto, por um atraso fisiológico de influência ambiental, de cerca de 

duas horas por noite, que associado influências hormonais e puberais no ciclo 

circadiano e na secreção de melatonina aumenta o alerta no período pré sono, 

potencializando a tendência a atrasar ainda mais a fase do sono. 
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Após a transição da infância para a idade adulta, ocorrida no período da 

adolescência, o padrão de sono se estabiliza, tendo uma média de oito horas por 

noite, sem variações entre sexos.  

Os ciclos de sono NREM e REM apresentam alternâncias ao longo do 

período principal de sono, sendo que na primeira metade da noite predominam as 

fases de sono NREM. O sono se inicia pela fase NREM, seguindo ciclos em média, 

de 90 minutos que se mantém relativamente constante durante a noite. Ele é 

iniciado pelo estágio N1, o qual persiste por poucos minutos, sendo apenas uma 

fase transicional. Habitualmente segue-se ao sono fase dois (N2), já um pouco mais 

profundo. No primeiro ciclo da noite o registro do sono N2 dura de dez a 25 minutos 

e com o passar da noite, a atividade elétrica cerebral vai ficando cada vez mais 

lenta, e quando atinge 20% de um período de 30 segundos inicia-se a fase N3 do 

sono – durando de 20-40 minutos no primeiro ciclo da noite8. 

Depois deste primeiro ciclo, novas fases de N3 podem ocorrer, 

gradativamente menores, com duração de um a dois minutos, enquanto fases de N2 

apresentam duração de cinco dez minutos. Após estes períodos, iniciam-se os 

trechos de sono REM, que neste momento duram de um a sete minutos e aparecem 

de 70 a 120 minutos após o início do sono. Com o passar da noite, os ciclos 

NREM/REM continuam a se alternar, sendo menor a quantidade de sono N3 e maior 

a quantidade de sono REM8, 9. 

 

1.1.1 A Neurobiologia do sono e o papel do despertar 

 

O padrão noturno do sono não é um processo linear, apresentando 

comportamento complexo que envolve o sistema nervoso central em diferentes 

níveis em momentos distintos10, 11. Para manter o controle de ritmicidade circadiana, 

balanço homeostático e interação ultradiana REM-NREM o cérebro procura uma 
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estabilidade interna12, porém ainda assim seguindo a dinâmica da trajetória do sono. 

Este controle é obtido através de mecanismos do sistema de despertar que protege 

a arquitetura do sono de agentes desestabilizadores do mesmo, sejam eles externos 

ou internos11, 13. 

As alternâncias diárias da vigília para os estágios REM e NREM do sono, 

estão sob o controle de processos interconectados que incluem o controle do tempo 

do início do sono: o balanço homestostático entre vigília e sono, a interação 

ultradiana entre os sonos REM-NREM4.  

As oscilações eletroencefalográficas que ocorrem no sono são geradas pelo 

tálamo e córtex cerebral, duas regiões intimamente ligadas por projeções 

recíprocas10. O tálamo é a maior porta de entrada para o fluxo de informações em 

direção ao córtex e a primeira estação na qual sinais aferentes podem ser 

bloqueados por inibição durante o sono. Este mecanismo contribui para as 

alternâncias que o cérebro é submetido enquanto passa do estado de vigília para o 

de sono. 

Os neurônios tálamo corticais usam oscilações como um meio de ajustar o 

balanço homeostático de correntes iônicas e mecanismos regulatórios14. Os 

disparos ritmados também mantém os neurônios do prosencéfalo no estado de 

prontidão bioquímica para uma rápida transição para o despertar15. 

Sistemas neuronais diferentes promovem portanto, alerta e sono. Enquanto o 

hipotálamo posterior produz o alerta, a estimulação elétrica do hipotálamo anterior e 

do prosencéfalo basal adjacente induz o sono. A ação indutora do sono dessas 

regiões é mediada por neurônios GABAérgicos, chamados células REM on. 

Acredita-se que a produção de sono por células REMon se dá por inibição das 

células histaminérgicas do hipotálamo posterior, assim como as células do núcleo 

reticular oval pontino do tronco modulam o alerta16. Elas são muito ativas no sono 

NREM e inativas no sono REM e vigília17. A manutenção da vigília depende dos 

sistemas modulatórios colinérgicos e noradrenérgicos18. Há uma diminuição geral na 

taxa de disparo da maioria dos neurônios modulatórios do tronco (NE, 5HT, e ACh) 
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com início do sono NREM e que seriam responsáveis por desconectar o córtex das 

aferências sensoriais. O sono REM é gerado pela interação de neurônios do 

mesencéfalo caudal e ponte com neurônios do bulbo e prosencéfalo17. A alternância 

entre o sono NREM e REM é resultado a ação equilibrada, baseada no 

funcionamento cíclico das estruturas do tronco19. 

Os neurônios talâmicos podem operar em dois modos de acordo com os 

estados funcionais de vigilância do encéfalo20. Os sitemas modulatórios difusos 

controlam rítmicos do tálamo os quais por sua vez, controlam muitos rítmos EEG do 

córtex cerebral15. O disparo tônico promove alerta e dessincronização no EEG, 

refletindo o processamento do estimulo sensorial. O modo oscilatório está 

relacionado a sincronização cortical, originando atividade rítmica durante o sono ou 

sonolência que filtra a entrada de informação sensorial favorecendo interações 

recíprocas com o córtex durante o sono10. O marcapasso para a ocorrência do 

disparo oscilatório dos núcleos talâmicos é o núcleo reticular do tálamo, cujas 

células podem oscilar, promovendo sincronização ou dessincronização cortical21. 

As ondas cerebrais são geradas por atividades neuronais dependentes da 

intensidade de despolarização e da mudança de voltagem da membrana neuronal, 

seguida por hiperpolarização expressa por ondas lentas22. No sono NREM, a 

hiperpolarização progressiva das células talamocorticais promove o gradativo 

aparecimento de ondas lentas10. O sono de ondas lentas resulta da combinação da 

oscilação lenta intracortical e sincronização tálamo cortical expressos por ondas 

lentas na faixa delta geradas pelos núcleos talâmicos10. As oscilações lentas 

(menores do que 1Hz de frequência), originadas no córtex, desencadeiam e 

agrupam os fusos e oscilações delta12. Os sistemas intratalâmico e tálamo cortical 

são responsáveis pela mudança do modo de funcionamento tônico para oscilatório 

além dos sistemas colinérgicos e aminérgicos do tronco encefálico envolvidos nas 

propriedades sinápticas de membranas23. Registros intracelulares in vivo mostram 

uma associação entre atividade oscilatória lenta e rápida (faixas beta e gama), que 

pode ocorrer durante o sono de ondas lentas. As oscilações lentas apresentam alta 

densidade no córtex pré frontal e órbito frontal com propagação anteroposterior, 
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ocorrem de maneira gradativa ao longo da noite e refletem momentos de maior 

sincronização do EEG24, 25. Os despertares são produzidos através de ativação do 

tronco e do prosencéfalo basal, interrompendo as oscilações lentas, trazendo 

mudanças globais no meio extraneuronal com modificações nos parâmetros de fluxo 

sanguíneo cerebral e glial26.  

Despertares são episódios transitórios de ativação cerebral durante o sono 

que envolvem o córtex de forma difusa, regulados pela relação entre os neurônios 

corticais e subcorticais27. Apesar de considerados por muitos autores como 

respostas a eventos disruptivos, os despertares são também observados na 

ausência de estímulos detectáveis28, 29. Além dos despertares convencionais, outros 

padrões eletroencefalográficos (EEG) como complexos K e surtos delta30 são 

associados a uma ativação análoga, porém das funções vegetativas e 

somatomotoras, sendo considerados por alguns autores como uma despertar 

parcial, uma pré ativação que leva ao despertar clássico ou expressão do despertar 

subcortical.  

Para explicar as consequências clínicas dos transtornos do sono, os três 

processos de regulação do sono – circadiano, homeostático e ultradiano – foram 

integrados na definição do sistema de despertar11, 31. 

Um transtorno do sono é uma interferência neste perfil. Independentemente 

de como e porque ele ocorre, a elicitação de despertares significa uma resposta 

adaptativa a este sistema regulatório do sono e que tende a remover o efeito 

negativo deste estímulo e restabelecer o equilíbrio interno. O sistema de despertar 

apresenta portanto um duplo papel, tanto protegendo quanto regulando a duração e 

o aprofundamento do sono de acordo com demandas internas e externas do 

indivíduo, provendo a necessária ‖despertabilidade‖32. Este comportamento de dupla 

via é obtido através de uma variedade de respostas, as quais o cérebro no sono 

consegue articular de forma hierarquicamente graduada garantindo uma adaptação 

rápida aos estímulos que estejam interferindo na sua integridade.  

O conceito de cérebro e corpo descansando durante o sono é, portanto, 
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errôneo, uma vez que o cérebro permanece ativo inclusive determinando respostas 

adaptativas a informações que possam interferir nas condições em que se encontra, 

seja modificando o estágio do sono, as respostas somatomotoras ou autonômicas. 

Isso é obtido através das ativações graduais nas frequências da atividade elétrica 

cerebral medidas através do eletroencefalograma (EEG)33. 

Na criança esses conceitos são especialmente importantes uma vez que muitas 

modificações maturacionais na estrutura do sono acontecem incluindo 

particularmente a redistribuição dos estágios. A integridade do sono é essencial para 

o desenvolvimento cerebral e sua interrupção constante leva a efeitos diurnos como 

dificuldades escolares, agitação e irritabilidade. 

 

1.2 Transtornos do despertar na criança 

 

Alteração no padrão de sono, incluindo perda de sono é um evento 

endêmico em todo o mundo1, chegando a níveis de incidência de 10 a 33% da 

população34-36. Estudos indicam que as crianças não estão obtendo a quantidade de 

sono que necessitam37, 38, bem como os distúrbios do sono na infância tem sido 

queixas mais comuns dos pais, atingindo níveis de até 10-17% dos mesmos 

queixando que seus filhos apresentam algum problema de sono1. 

Os transtornos ocorridos durante o período de sono podem ser de 

manifestação respiratória, motora ou comportamental, e potencialmente levam a 

consequências não apenas noturnas, mas também diurnas. Ocorrem durante os 

períodos de sono REM e de sono NREM.  

A maioria dos transtornos ocorridos durante o sono na infância 

(predominantemente as parassonias) ocorrem durante o sono NREM5, 39, sendo as 

mais comuns o sonambulismo, o terror noturno e o despertar confusional.  
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Menos comumente descrita como um problema médico, a enurese 

noturna (EN) é bastante incidente, de três a 15%34-36, 40-44, e vem ganhando papel de 

destaque nos estudos a partir das observações de seus possíveis mecanismos 

fisiopatológicos no sono e do impacto que pode ter na vida da criança e do 

adolescente. 

1.2.1 Enurese Noturna 

 

1.2.1.1 Definição  

 

A enurese é descrita como a falta de controle da urina numa criança normal, 

durante o sono em idade que já deveria ter adquirido o controle esfincteriano45. O 

episódio de enurese deve ocorrer pelo menos em duas noites no mês, pode 

acontecer todas as noites, inclusive mais de uma vez por noite. EN pode ser 

classificada como monossintomática (ENM), quando ocorre na ausência de outros 

sintomas, ou não monossintomática (ENNM), na presença de sintomas vesicais 

diurnos (urgência, incontinência e urge-incontinência). Outra classificação define a 

EN como primária, na ausência de prévio controle esfincteriano noturno e 

secundária, após prévio controle esfincteriano por pelo menos seis meses45. Mais 

prevalente no sexo masculino, a EN tem pico de incidência dos seis aos dez anos de 

idade, podendo permanecer em um a dois por cento até a idade adulta43. 

Frequentemente afeta vários membros de uma família com 77%, 43% e 15%, em 

indivíduos com ambos os pais enuréticos, enurese em um dos genitores ou em 

nenhum progenitor, respectivamente. A elevada incidência familiar motivou estudos 

de análises de segregação, e observou-se a associação com os cromossomos 4, 8q, 

12q, 13q e 22q, e modo de herança autossômica dominante com alta penetrância 46,. 

Sugere-se que a EN se constitua em entidade geneticamente heterogênea com 

influências de fatores ambientais, somáticos, psicossociais, incluindo estresse 

psicológico . 



 

 

11 

 

1.2.1.2 Fisiopatologia 

 

Em termos fisiológicos, várias tentativas já foram realizadas para definir 

melhor por que em algumas crianças a perda de urina no período noturno se 

mantém presente após os 5 anos e em outras não, uma vez que este evento é 

considerado como algo presente em crianças normais, que não apresentam outro 

tipo de problema. Para que ocorra o processo de micção normal, a sensação de 

plenitude vesical, que antecede o esvaziamento da bexiga, ativa centros pontinos da 

micção levando à contração do músculo detrussor da bexiga e relaxamento dos 

esfincteres uretrais e dos músculos do assoalho pélvico, permitindo a liberação de 

urina47. O episódio de enurese ocorre, portanto, quando o enchimento vesical e os 

consequentes estímulos sensoriais que ele promove não levam a um despertar, com 

esvaziamento vesical involuntário durante o sono. Baixa capacidade vesical 

funcional ou instabilidade da musculatura detrussora podem estar envolvidos na 

gênese do evento da enurese. 

A secreção de hormônio antidiurético pela hipófise no período noturno 

promove redução da produção de urina. Ausência ou insuficiência da arginina 

vasopressina se constitui como outro fator envolvido na gênese da enurese noturna 

(EN) e de poliúria noturna48. Além disso, a excessiva ingesta de líquidos no período 

vespertino e noturno, bem como a privação de sono podem também promover 

poliúria noturna 49-51. A falta de liberação de HAD durante o sono, instabilidade e/ou 

diminuição da capacidade da bexiga e da incapacidade de despertar do sono pela 

sensação da bexiga cheia integram a tríade patogênica da enurese proposta por 

Butler em 200052. Os três fatores apresentam portanto, influências em diferentes 

graus e estão envolvidos na gênese do episódio enurético. A esta tríade somam-se 

observações que demonstram que muitos pacientes não respondedores às terapias 

existentes, apresentam sintomas de incoordenação motora com dificuldades nas 

atividades diárias e escolares53 atribuídos à imaturidade dos núcleos do tronco 
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cerebral, locus coeruleus e região lateral do centro pontino da micção54. A 

imaturidade no núcleo responsável pela inibição das contrações involuntárias da 

bexiga, favorece o episódio enurético durante o sono49, 53, 55.Osfatores associados a 

esta aquisição tardia do controle central sobre o funcionamento vesical são baixo 

peso ao nascer, baixa estatura, atraso no desenvolvimento motor e de coordenação 

motora fina, atraso na fala e desenvolvimento da linguagem, e deficiência na 

percepção espacial e visualmotora55. Apesar dessa associação, a cura da enurese 

não se relacionou a modificação da maturação funcional desses centros55. 

Nas últimas duas décadas, o mecanismo envolvendo regulação e 

fisiologia vesicais e de produção de urina, bem como os aspectos psicológicos foram 

bem estabelecidos56, contudo, nos últimos anos, estudos envolvendo o sono, 

padrão, fisiologia e interação dos ciclos do sono favoreceram a ideia da 

multifatorialidade do problema 49, 57. 

 

1.2.1.3 Comorbidades  

 

Alguns estudos epidemiológicos mostram que além de multifatorial, a EN 

apresenta associações com: constipação58, hipercalciúria59, transtornos psicológicos 

e baixa autoestima60, 61, parassonias62, migrânea63, transtorno do déficit de atenção 

e hiperatividade (TDAH), distúrbios de aprendizagem, problemas comportamentais64, 

65 e transtorno respiratório do sono66, 67. 

 

1.2.1.3.1 Transtorno do Deficit de Atenção e Hiperatividade 

 

Estudos mostram que grupos heterogêneos de pessoas com enurese (sem 
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diferenciar mono e não monossintomética), em até 40% dos casos observados em 

centros terciários (68) apresentam alta correlação com TDAH, especialmente do 

subtipo com predomínio desatento (TDAH IA)69. Okur e colaboradores examinaram a 

frequência TDAH em EN monossintomática e encotraram que em 53% das crianças 

com EN apresentavam TDAH e apenas 12% dos controles normais apresentavam 

também este diagnóstico70. A prevalência de TDAH na população geral é de 5%71.  

Crianças com TDAH e/ou EN comumente apresentam transtornos no 

funcionamento executivo, especialmente na regulação comportamental dos 

problemas72. Estudo recente68, realziado em centro terciário, avaliando o perfil 

neuropsicológico de crianças com EN monossintomática mostrou que 80% delas 

apresentavam pelo menos uma dificuldade: psicológica, motora ou neurológica). No 

mesmo trabalho, 26,6% das crianças apresentaram TDAH, metade destes de 

predomínio desatento. 

O TDAH é conhecido como uma disfunção que exerce de efeito negativo na 

‖despertabilidade e sinalização do tronco cerebral, o que pode resultar em 

dificuldade para identificar os sinais de enchimento vesical nas crianças com EN. 

Tradicionalmente, a correlação entre EN e TDAH é mais proeminente nas crianças 

que além de EN apresentam sintomas diurnos, eliminações difuncionais e enurese 

secundária69, 73. O estudo de Wande Walle (68) contudo, mostra que esta incidência 

é também elevada nas crianças com EN monossintomática, através da investigação 

do funcionamento executivo. A regulação do comportamento é uma medida da 

função executiva, que mede a capacidade da criança em flexibilizar o raciocínio e 

regular as emoções controlando os seus impulsos. De acordo com os professores, o 

maior número de eliminações à noite correlacionou-se a mais problemas na 

regulação comportamental. Isso levaria a um aumento na quantidade de sinais para 

a bexiga e como resultado, a criança fica exausta e falha em otimizar suas funções 

executivas diurnas68. 
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1.2.1.3.2  Transtornos Respiratórios do Sono 

 

Transtornos respiratórios do sono (TRS) são condições tem sido 

gradativamente reconhecidos como causa de morbidade mesmo em crianças 

pequenas. Com prevalência estimada em um a quatro por cento, TRS resultam de 

redução do calibre da via aérea superior combinado a menor tônus muscular e maior 

colapsabilidade da via aérea superior74. TRS na criança se difere do adulto de várias 

formas, incluindo apresentação e modalidades de tratamento. A apresentação 

mostra-se diferente de acordo com a idade da criança e varia desde roncos até 

enurese noturna e irritabilidade75.  

Os TRS mais incidentes são os do subtipo obstrutivo, central ou 

relacionado à hipoventilação. Os transtornos obstrutivos mais comuns são a 

síndrome apneia obstrutiva do sono (SAOS) com incidência igual a um terço da 

incidência de asma76 e diferem do adulto por apresentar menos alteração na 

arquitetura do sono, sintomas diurnos como agitação e atraso no crescimento 

pondero estatural. A SAOS é classificada na infância a partir do índice de apneia e 

hipopneia obstrutivas avaliado ao exame de polissonografia, onde os eventos 

obstrutivos devem vir acompanhados de queda de 30% do sinal de entrada de ar na 

medida de cânula de pressão nasal associado a microdespertar ou queda de 

saturação (hipopneias), ou então queda de 90% no sinal de entrada de ar na medida 

de temperatura, termistor (apneia obstrutiva)77. A classificação, baseada na 

quantidade de eventos obstrutivos (índice de apneia e hipopneia – IAH) por hora de 

sono, divide-se em: 

a) Apneia leve: se o IAH variar entre 1 e 5/h de sono e vier 

associado a dessaturação, não sendo portanto, um índice 

patológico se não acompanhar-se de repercussão clínica; 

b) Apneia moderada: IAH entre 5 e 10/h de sono, a despeito 

de outras alterações ao exame de PSG; 
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c) Acima de 10/h, índice grave, também não importando a 

presença ou não de repercussão à PSG. 

A correlação entre EN e apneia tanto em adultos e crianças é suportada 

pela melhora ou até completa resolução do quadro enurético após tratamento do 

quadro respiratório do sono (seja por adentonsilectomia ou corticoesteróides 

intranasais) 78, 79 e por estudos que mostram que crianças com ronco habitual 

apresentam mais enurese do que a população que não ronca 80. Em crianças com 

EN refratária encontrou-se sinais subclínicos de TRS, o que poderia explicar um 

braço da tríade fisiopatológica de Butler: o alto limiar para despertar. Estudo recente 

mostrou que crianças com EN apresentam níveis médios mais altos de IAH, por 

aumento no número de hipopneias 67. Outro estudo mostrou que a EN foi associada 

a presença de SAOS moderada a grave após ajuste para hipertrofia adenotonsilar, 

obesidade, gênero e idade 81. 

Para compreender o desfecho da EN após adenotonsilectomia para 

tratamento de SAOS em crianças com EN, estudo recente mostrou que o quadro de 

enurese se resolveu após cirurgia em metade dos casos que apresentavam SAOS 

após a retirada de amigdalas e adenoide. Aqueles que obtiveram cura da EN após o 

procedimento apresentavam maior quantidade de despertares relacionado à apneia 

do que os que não obtiveram cura 82. 

 

1.3 Enurese noturna e sono 

 

Várias condições clínicas que interfiram na qualidade e quantidade do 

sono, apresentam potencial para determinar sintomas diurnos, como a síndrome da 

apneia obstrutiva do sono (SAOS), movimentos periódicos dos membros (MPM) e 

enurese noturna. Num estudo de 2008, Gozmen e colaboradores 83 verificaram que 

os enuréticos consideram seu sono ruim, comparado aos controles, pois são 
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ansiosos com relação ao risco de urinarem durante o sono e de ter seu sono 

interrompido pelo evento urinário. 

1.3.1 Estudos de estrutura do sono no paciente com enurese 

 

Historicamente conhecida como um fenômeno psiquiátrico 56 nos últimos 

20 anos a enurese vem ganhando espaço de estudo na tentativa de se entender a 

diferença do sono das crianças e adolescentes com e sem EN. Muitos estudos com 

questionários tentaram acessar subjetivamente os limiares de despertar destes 

indivíduos, que por observação parecem ser mais elevados que os dos controles, 

quando por exemplo, comparados com outras pessoas da mesma família que 

acordam ao som do alarme noturno de enurese sem que o indivíduo estudado 

acorde 57, 84 ou até a estímulos auditivos controlados 85, 86. 

Entretanto, os estudos que contém dados mais objetivos como os 

polissonográficos, falharam em demonstrar diferenças entre os parâmetros de sono 

habitualmente estudados no exame (latências de sono, porcentagem de estágios do 

sono, número de despertares), tendo os indivíduos enuréticos, sono 

polissonograficamente normal 87, 88, quando comparados a crianças não enuréticas e 

sem significativas diferenças entre o sono de uma noite sem episódio enurético e 

outra noite molhada 89. Não são portanto, sonos mais profundos, como poderia se 

esperar a partir das observações clínicas e de familiares. 

Estas informações levam a crer que provavelmente existe um outro 

marcador/elemento neurofisiológico não estudado ou não conhecido, que demonstre 

fisiopatologicamente este alto limiar para despertar. O correlato neurofisiológico para 

a baixa ―despertabilidade‖ de crianças enuréticas provavelmente encontra-se no 

tronco encefálico e na atividade do sistema nervoso autônomo (vias responsáveis 

pelo centro neurológico da micção - pelo centro pontino da miccção - e do despertar 

- via sistema reticular) 57. 
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Alguns relatos mostraram atraso maturacional do sistema nervoso central 

em pacientes com ENM observados em estudos neurofisiológicos, como alteração 

na resposta à hiperventilação no eletroencefalograma de repouso 90 aumento da 

latência do P300 no estudo de potencial evocado somatossensitivo 91 e aumento da 

latência interpico das ondas I-III e I-V nos estudos de potenciais evocados auditivos. 

Além dos estudos neurofisiológicos, tem-se tentado demonstrar este atraso do 

desenvolvimento maturacional do cérebro através de estudos de ressonância 

magnética funcional(54)que resultaram em anormalidades na área 10 de Broadman 

e no giro frontal inferior, relacionadas a tomada de decisão no que concerne ao 

esvaziamento vesical, podendo levar a dificuldade em segurar a urina, causando 

micção em momentos inadequados. Também foram observadas alterações no 

córtex pré-frontal, que podem influenciar a transmissão do sinal interno para controle 

vesical. 

Unindo-se as observações clínicas de baixa ―despertabilidade‖, estudos 

neurofisiológicos e de ressonância funcional mostrando atraso maturacional aos 

estudos polissonográficos tradicionais normais, impõe-se a necessidade de 

pormenorizar o estudo da atividade elétrica cerebral durante o sono. Nos últimos 10-

15 anos o estudo do padrão de microarquitetura do sono, incluindo as alterações 

eletroencefalográficas que não levam a despertares e não são contabilizadas na 

polissonografia de rotina vem sendo realizados. Resultados atuais demonstram 

presença de padrões alternantes cíclicos (CAP) no sono de crianças com algumas 

condições clínicas, como transtornos de aprendizagem e epilepsias 92. 

 

1.3.2 Análise do sono através do Padrão Alternante Cíclico - Cyclic Alternating 

Pattern: CAP 

 

A análise do sono, nos padrões utilizados e consagrados mundialmente, 

inclui identificação dos elementos do mesmo, no intuito de classificar o sono em 
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suas diferentes fases: não REM e REM. A análise do CAP, é uma forma de olhar 

para os elementos fásicos repetitivos do padrão eletroencefalográfico do sono 

NREM 93-95. Pode ser considerado um análogo dos movimentos oculares fásicos e 

das modificações do tônus registrados no sono REM, mas que não estão incluídos 

nos estudos de rotina do sono(96). É caracterizado por sequências repetitivas de 

ativações eletrocorticais (fases A) que são distinguíveis da atividade 

eletroencefalográfica de base (fase B) e que se repetem várias vezes ao longo da 

noite, podendo ser interrompidas por presença de sono estável, chamadas fases 

não CAP (NCAP), durando mais do que 60 segundos (Figura1). As sequências de 

CAP são equitativamente distribuídas durante a noite e a porcentagem de tempo de 

sono que o CAP ocupa (taxa de CAP) é considerada como marcador fisiológico da 

instabilidade do sono 93, 97, 98. 

 

Figura 1. Página de 60s do exame de PSG mostrando em cinza as fases de ativação 

eletrocortical A (fases CAP A). Figura extraída do exame de paciente enurético do atual estudo. 

Os elementos intermitentes, fásicos, constituem uma fase A, quando 

demonstram aumento em um terço na amplitude quando comparado a atividade de 

base e incluem 99: 

a) Ritmo na frequência alfa; 

b) Sequências de transientes agudizados do vértex; 

c) Sequências de dois ou mais complexos K; 
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d) Surtos delta no sono de ondas lentas (estágio 3 do sono não REM - 

N3); 

e) Ativações corticais transitórias (microdespertares). 

As convenções destas análises subdividem estas respostas fásicas em 

A1, A2 e A3 que se alternam com os padrões estáveis na frequência teta-delta, 

chamados fase B. Os subtipos são divididos de acordo com a frequência dos 

elementos que o compõe 93: 

a) A1 é caracterizado por sequências de complexos K ou surtos na 

frequência delta, com mínima dessincronização e sem efeitos 

cardiorrespiratórios (Figura 2); 

 

 

Figura 2. Representação esquemática da fase A1 do CAP, onde são observadas 

ativações eletrocorticais em frequências lentas, delta, sem modificação no tônus ou 

eletrocardiograma. 

 
b) A2 é composto por mistura de complexos K com atividade na 

frequência alfa ou beta além de aumento moderado no tônus 

muscular ou na frequência cardiorrespiratória (Figura 3); 
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Figura 3. Representação esquemática da fase A2 do CAP, onde são observadas 

ativações eletrocorticais em frequências lentas, delta, beta e alfa, com leve modificação no tônus e 

eletrocardiograma. 

 

c) A3 é caracterizado por padrões de dessincronização, associados a 

modificações nas frequências cardíacas ou respiratórias, por vezes 

associados a artefatos de movimentação (Figura 4). 
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Figura 4. Representação esquemática da fase A3 do CAP, onde são observadas 

ativações eletrocorticais em frequências rápida, beta e alfa, com modificação no tônus e aumento 

eletrocardiograma, além de artefato de movimentação. 

A Figura 5, extraída da análise de Parrino e colaboradores 31, mostra de 

forma gráfica, em uma página de 90 segundos de PSG, cada um dos tipos de 

ativação, A1, A2 e A3 e nos quadros superpostos, o espectro das ondas que a 

compõem (frequência em Hertz no eixo horizontal e amplitude em μV2 no eixo 

vertical). 
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Figura 5. Representação esquemática de uma sequência CAP em página de 90s de 

PSG, com análise do espectro de onda de cada subtipo CAP. 

Ao longo da noite, as fases A apresentam uma distribuição hierárquica 

sendo A1 predominante na primeira metade do sono NREM com progressivo 

aumento ao passar das fases mais superficiais para as mais profundas do sono 

(Figura 6), como se estivesse envolvido num processo de evolução e manutenção 

da sincronização da atividade elétrica cerebral. Por outro lado, as fases A2 e A3 

(mais instáveis), fisiologicamente predominam na porção final do ciclo de sono 

NREM, quando interrompem a sincronização do EEG e ―preparam‖ o sono para uma 

fase mais dessincronizada, o sono REM 24, 100.  



 

 

23 

 

Figura 6. Histograma de distribuição do número de fases CAP A (somados a cada 5min) 

ao longo da noite de sono. Em branco a fase A1 e em preto as fases A2+A3. Histograma obtido do 

exame de criança normal participante do estudo. 

Na infância, sabe-se que dos três aos seis anos de idade várias modificações 

na estrutura do sono ocorrem, as quais incluem redistribuição dos estágios de sono 

NREM e suas proporções 101. Nas crianças menores, o padrão de modificação de 

frequência de EEG associado a despertar é a mudança para uma atividade ritmada 

primariamente na faixa teta e mais tardiamente, com a maturação cerebral, na faixa 

alfa 7. Fato considerado, o critério de classificação e análise do CAP foi modificado 

para esta faixa etária, colocando-se as atividades ritmadas na faixa teta, 

paroxísticas, como um equivalente a faixa alfa do adulto, para caracterizar os 

subtipos A2 e A3 do CAP (associado ou não a diferentes graus de atividade 

eletromiográfica) 102. Os pré-escolares apresentam taxa de CAP menor do que 

relatado previamente em outras faixas etárias 97, 103; no entanto, permanece a 

tendência de aumento progressivo da taxa de CAP com o aprofundar do sono. 

Comparando-se com os escolares, os pré-escolares apresentam menor 

porcentagem de A1 e um aumento ―compensatório‖ de A2 e este achado pode 

significar um marcador indireto de maior instabilidade do sono ou do processo de 

desenvolvimento maturacional que ocorre nesta idade. A estrutura temporal do CAP 

ao longo da noite de sono pode ser avaliada pela distribuição dos intervalos entre o 

início de fases A consecutivas 24. A análise da distribuição dos intervalos A1 nesta 

idade mostrou clara periodicidade com picos de intervalos relativamente regulares 

de cerca de 25 segundos, enquanto o mesmo não foi observado entre as fases A2 e 

A3 102. 

Nas crianças de seis a dez anos, a estrutura do sono já atingiu características 
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semelhantes às dos adultos, com relativa estabilidade entre os padrões de sono. 

Nestas, a taxa de CAP mostra-se progressivamente aumentada com o aprofundar 

do sono, tendo maiores valores durante o sono de ondas lentas, N3 7.O tempo de 

CAP de maior duração é observado durante o sono N2 e secundariamente durante o 

sono N1. As fases B e a quantidade de ciclos CAP não sofrem diferenças em 

duração ao longo da noite e as fases A mostram maior duração no sono N3 do que 

nas outras fases do sono NREM (N1 e N2). As fases mais numerosas são as A1, 

seguidas por A3 e posteriormente, A2. Com relação à distribuição das fases A em 

cada estágio do sono NREM, o subtipo A1 é observado mais frequentemente em N3, 

seguido por N2 e por último em N1. O subtipo A3 é mais frequente nos sonos N1 e 

N2 e o A2 não apresenta incidência diferente em nenhuma das fases do sono 100. 

Ainda nesta faixa etária (seis a dez anos), a análise do intervalo entre as 

fases A mostra uma distribuição normal com pico em 25 segundos especificamente 

para as fases A1 e sem tempo específico para as fases A2 e A3, semelhante ao 

observados nos pré escolares 102. O aumento da taxa de CAP no sono N3 e o maior 

percentual de A1 nos escolares levanta o questionamento do significado do CAP 

considerando as diferentes faixas etárias: nos mais jovens predomina a fase A1 e 

nos de maior idade, as fases A2 e A3. O aumento de A1 não necessariamente 

significa que o sono está interrompido, mas sim que os mecanismos homeostáticos 

executam um número maior de oscilações para manter a função reparadora do 

sono100, 104.  

Nos pré púberes, as modificações comportamentais no padrão de sono 

determinam alterações no padrão eletrográfico, representadas pela redução na 

atividade teta e delta que afeta a microestrutura do sono. Uma avaliação de crianças 

de oito a 12 anos, classificadas de acordo com os estágios maturacionais de Tanner 

2 e 3 105, mostrou maior taxa de CAP do que nos estudos de crianças de seis a dez 

anos, talvez por maior estágio de Tanner ou por nele envolver faixa etária superior 

(dos dez aos 12 anos ainda não foi estabelecido) 100. 

Colocados de forma sucinta, os padrões de CAP mostram a seguinte 

distribuição: A1 aumenta no pré escolar até o escolar com progressivo decréscimo 
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até a idade adulta. Os subtipos A2 e A3 por sua vez, seguem tendência contrária: 

menor do pré escolar ao escolar com aumento progressivo do escolar à idade 

adulta, seguindo a mesma tendência dos despertares 106. A taxa entre A1 e A2/A3 é 

maior no escolar evidenciando que o sono nesta idade pode ser considerado o 

padrão ouro de qualidade por conta da duração, continuidade e características 

reparadoras 107. A Figura 7, extraída de Bruni e colaboradores 100, mostra esta 

distribuição dos subtipos A1, A2 e A3 do CAP em relação à idade, onde HVS: bebês 

com padrão de sono lento e de alta voltagem – do inglês high voltage slow, 

SW_spindle: bebês com fuso de sono - do inglês spindle - e padrão lento, 1-3yrs, 1 a 

3 anos de idade, Preschool, School, Peripubertal, Adolescent, Adult, Middle age, 

Elderly, do inglês pré escolares, escolares, pré-púberes, adolescentes, adultos, 

idade intermediária e idodos, respectivamente): 

 

Figura 7. Distribuição das taxas de CAP (A1 e A2+A3) segundo a idade. 

1.3.2.1 Neurofisiologia e neurobiologia do CAP 

Os componentes rápidos e lentos da atividade elétrica são a expressão de 

certos graus de ativação cerebral 29. Padrões lentos, rápidos e multifásicos no EEG 

evidenciam duas principais características do sono NREM: 1, distribuição 
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pseudoperiódica e 2, organização hierárquica. A análise da estrutura temporal 

identificou, no sono NREM, períodos mantidos de despertabilidade cíclica nos quais 

despertares mencionados acima, se arranjam num ritmo bifásico de 20-40s, 

definidos como o CAP 108. Dessa forma, o CAP é caracterizado por essas 

sequências cíclicas de ativação eletrocortical (fases A)seguido pelos períodos de 

desativação (fases B). A organização hierárquica dos eventos de despertares é 

baseada na composição de cada uma destas fases A: 

1) A1: eventos sinconizados com baixo impacto nas atividades autonômicas 

e somatomotoras; 

2) A2: mistura de eventos sincronizados e dessincronizados com uma 

influência intermediária nas atividades somatomotoras; 

3) A3: eventos dessincronizados, com importante impacto nas atividades 

somatomotoras e autonônmicas. 

O CAP está presente em pessoas normais e conforme evidenciado 

anteriormente, varia conforme a idade 97, 102, 103, 105. A observação destes padrões 

mostra que são similares a outras oscilações do funcionamento cerebral 109-112, além 

de poderem ser elicitados por estímulo 98 ou por fatores perturbadores 108, podem ter 

origem interna como reguladores do padrão de sono 93. A maioria das transições dos 

estágios são na verdade acompanhadas por sequencias CAP 113. O padrão de CAP 

pode inclusive ser influenciado pela primeira noite de exame em laboratório, o 

conhecido efeito primeira noite: um estudo em adultos avaliou em duas noites 

consecutivas o padrão de CAP e concluiu que a taxa de CAP e de A2 reduzem-se 

na segunda noite de sono 114. 

A taxa de CAP (quantidade de tempo ocupado por períodos CAP no sono 

NREM) varia também de acordo com a complexidade estrutural de cada ciclo 

REM/NREM, ordenadas de acordo com o perfil noturno do sono. Os padrões lentos, 

rápidos e multifásicos são diferentemente distribuídos durante os momentos 

ascendentes e descendentes de sincronização do EEG 29, 93, 115 sugerindo um papel 

fisiológico distinto no desenvolvimento da arquitetura do sono. 
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As séries temporais de distribuição das fases A e despertares são conectadas 

com os mecanismos circadianos, homeostáticos e ultradianos da regulação do sono. 

Em particular, as fases A1 representam a propensão para o sono de ondas lentas e 

seguem o exponencial declínio do processo homeostático, parcialmente corrigido 

pela pressão circadiana de sono que caracteriza os dois primeiros ciclos de sono 

NREM. Ao contrário, os subtipos A2 e A3 são a expressão os precursores do sono 

REM e despertares isolados em REM são traços espontâneos da consolidação dos 

estágios. A interconexão destes elementos fásicos segue a alternância cíclica dos 

processos ultradianos. Essas duas fases são portanto, representantes dos 

elementos de mais instabilidade do sono. 

Pesquisas clínicas e básicas demonstraram flutuações infralentas no sono 

afetado por alterações na atividade EEG 4, 12, eventos fásicos 116, anormalidades 

epilépticas32 e transtornos com manifestação periódica 117. Essas observações 

evidenciaram que durante o sono o cérebro gera oscilações ultralentas (0,02-0,2Hz) 

como substrato para as modificações cíclicas no córtex e/ou excitabilidade 

subcortical, e são capazes de recrutar grande quantidade de redes neuronais 

gerando uma ligação entre estruturas corticais e subcorticais 109, 110.  

A dinâmica dessas oscilações induzem a conectividade funcional em áreas 

distantes por apresentarem ritmicidade em comum, mesmo quando as ligações 

sinápticas são fracas 110. Evidências mostram que os eventos eletrocorticais 

transitórios das fases A do CAP são agrupados e sincronizados com a mesma 

ritmicidade das oscilações infralentas 112. Além disso, o sono está sob a influência de 

vários mecanismos regulatórios que interferem na sua ciclicidade 4. Sob pressão 

desta interação temporal o cérebro mostra classes diferentes de oscilação sejam 

sincronizações lineares ou não lineares. As propriedades de ativar e desativar as 

fases A e B do CAP, como se fossem análogos ao batimentos cardíacos, podem 

ativar a sincronia entre grupos neuronais e levar a um estado de progressão do sono 

NREM. Cada ciclo CAP pode ser considerado como um segmento funcional que 

passo a passo vai levando à evolução do padrão de sono 93. Adicionalmente, a 
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quantidade e o tempo de distribuição das diferentes fases A e despertares 

apresentam implicações nos mecanismos regulatórios homeostáticos e ultradianos.  

Em um histograma de sono convencional, os subtipos A1 concentram-se nos 

dois ou três primeiros ciclos de sono e na porção descendente do sono NREM 

(Figura 8), enquanto os subtipos A2 e A3 predominam nos momentos de 

superficialização e despertares. Na Figura 8, extraída de Bruni e colaboradores 100 , 

nota-se a representação do A1 (predominando nas porções descendentes e ricos 

em atividade delta) e A2, A3 e/ou microdespertares (registradas nas porções 

ascendentes), bem como as fases B, ricas em fusos de sono 100. O cerne dos 

episódios de sono mostra alternância repetidas de picos de atividade delta 118. No 

entanto, mesmo em indivíduos normais, pode-se observar múltiplos picos de 

atividade delta no mesmo ciclo de sono. Esse fenômeno é conhecido como perfil de 

ativação das ondas muito lentas (1Hz) e ocorre como consequência dos inputs do 

tronco cerebral .Este processo de desenvolvimento do sono é obtido pelo aumento 

de A1 e interrompido por A2 e A3 119. A repetidas tentativas de restaurar o perfil 

homeostático induz um aumento da taxa de CAP e é a melhor evidência de sono 

não restaurador na maioria dos transtornos do sono 120.  

 

Figura 8. Hipnograma evidenciando uma noite de sono, com as marcações das fases 

CAP em barras verticais. 
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As análises espectrais do subtipo do CAP A1 mostram um pico de frequência 

variando de 0,25-2,5Hz 121, 122, porém com a maioria sendo menor do que 1Hz. Por 

esta razão sugere-se que os surtos dos subtipos A1 apresentam um efeito 

―agrupador‖ nas oscilações cerebrais lentas 93. Recentemente demonstrou-se que 

estas ondas originam-se das regiões pré frontais e órbito frontais 122 e se propagam 

para o restante do lobo frontal 123, sugerindo haver uma ligação entre a função de 

vigília do córtex pré frontal e a atividade delta desta região durante o sono. A banda 

de frequência de 0.5–1 Hz EEG nos primeiros ciclos de sono é ligada a performance 

em testes neuropsicológicos que avaliam as áreas pré frontais 124. Esse ritmo parece 

refletir maior necessidade específica de ―neutralização‖ sensorial da região pré 

frontal, que é muito ativa na vigília 29, 125, 126. Por outro lado, esta região exibe 

redução do fluxo sanguíneo durante o sono, durante os períodos em que predomina 

a atividade delta 127 que indica um estado mais profundo de sono 128. A 

proeminência das ondas lentas nas regiões pré frontais é a expressão da 

intensificação do sono nesta área, que está envolvida na maioria dos processos de 

aprendizagem e atividades comportamentais 129, 130 e passa por importante 

potencialização nos períodos de vigília 131. Assim, o aumento do processo 

homeostático durante o sono NREM na primeira porção da noite é conectado não 

apenas à restauração do sono NREM 131, e o CAP A1 está envolvido neste 

processo.  

Comparando-se os subtipos A1 com A2 e A3 do CAP e microdespertares, 

observa-se diferentes bandas de ondas e mapeamento cortical. No subtipo A2 há 

combinação de dois picos de ondas: 0,25 a 2,5Hz e o segundo, menor, que inclui 

atividade teta e alfa. Nos subtipo A3 há dominância de pico porvolta de 9Hz com 

expressão predominante nas regiões parietooccipitais 122. Ambos os subtipos A2 e 

A3 estão mais concentrados na porção ascendente do ciclo de sono e em 20 

minutos precedendo o sono REM 93. Esse padrão de ativação de A2 e A3 no sono 

evidencia dois diferentes pontos de vista: o registro de ondas nas frequencias mais 

rápidas, classificadas pela AASM com microdespertares, seriam reações a 

interrupções indesejadas ao sono, e por outro lado, despertares espontâneos fariam 

parte do sono normal por estarem sob controle biológico cerebral 128, 132. Na maioria 
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dos estudos observa-se que há coexistência de ondas lentas, sigma, alfa e de 

frequências rápidas na maior parte do sono, em momentos específicos da noite de 

sono 119.  

O sono noturno apresenta uma alternância de fases NREM e REM em quatro 

a seis ciclos a noite que duram cerca de 90 minutos. Estes dois estágios de sono 

ocorrem por interação neuronal de duas populações de neurônios diferentes e 

complementares: REMon e REMoff 19. A interação destas células é refletida na 

arquitetura do sono 128, 133, 134. A dinâmica do CAP pode ser vista como um nível 

intermediário entre atividades celulares, sistemas neuronais e macroestrutura do 

EEG no sono. A dominância da atividade de ondas lentas e manutenção do sono 

profundo NREM de acordo com os processos homeostáticos sugere influência das 

células aminérgicas REMoff operando na primeira porção do sono NREM; a 

prevalência de atividade rápida antes do início do sono REM sugere a influência de 

atividade colinérgica REMon que disparam no final do sono NREM e início do sono 

REM.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Relevância e objetivo 
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2 RELEVÂNCIA E OBJETIVO 

 

Os mecanismos fisiopatológicos da EN ainda não são bem compreendidos e 

a importância deste estudo está em buscar explicações neurofisiológicas plausíveis 

para este processo patológico. Ainda que haja aspectos maturacionais, como 

observado através dos estudos de ressonância magnética, até o momento não se 

demonstraram alterações na organização do sono quando se estuda o sono de 

forma convencional. A análise da microarquitetura do sono representa uma 

ferramenta adicional para o estudo neurofisiológico da EN. Assim, o objetivo deste 

estudo foi a análise dos padrões de microarquitetura de sono (CAP) nas crianças 

com EN monossintomática para dar melhor compreensão das bases 

neurofisiológicas da EN e assim contribuir para o estabelecimento de eventuais 

medidas terapêuticas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Objetivos específicos 
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3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analisar o padrão do sono de crianças com enurese noturna 

monossintomática através de questionário estruturado; 

 Analisar a macroarquitetura do sono de crianças com enurese 

noturna monossintomática e comparar com as obtidas em crianças 

normais; 

 Analisar as taxas de CAP no sono das crianças com enurese 

noturna monossintomática e comparar com as obtidas em crianças 

normais; 

 Comparar os subtipos de CAP nas crianças com enurese noturna 

monossintomatica e nos controles normais; 

 Definir se há diferente despertabilidade no sono dos pacientes 

enuréticos comparado com controles normais. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Casuística e Métodos 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

4.1 Procedimento para seleção dos pacientes 

 

Os pacientes foram provenientes do projeto intitulado ―Avaliação 

comparativa da eficácia do uso isolado e combinado de alarme noturno e 

desmopressina no tratamento da enurese noturna monossintomática – Protocolo 

CapPesq 0649/10‖, aprovado pelo comitê de Ética da Instituição (Anexo A) o qual 

previu a seleção a partir de sua inscrição no grupo de enurese noturna, que se fez 

por meio de agências divulgadoras (página de internet no Instituto da Criança - ICr - 

e do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo). Pacientes e 

responsáveis compareceram na instituição para serem esclarecidos e convidados a 

participar da referida pesquisa, assinando, para tanto, o termo de consentimento 

livre e esclarecido (Anexo B). 

Os pacientes do grupo controle foram selecionados a partir de crianças 

da comunidade, cujos pais se voluntariam a participar do estudo e não 

apresentavam queixas pediátricas, neurológicas, nefrológicas ou psicológicas. 

4.2 Definição da amostra 

 

4.2.1 Grupo com Enurese Noturna 

Crianças e adolescentes de ambos os sexos, que procuraram 

espontaneamente o grupo de enurese, e satisfizeram os seguintes critérios: 



 

 

37 

4.2.1.1 Critérios de inclusão 

a. Idade superior a seis anos e inferior a 17 anos; 

b. Nunca ter obtido controle completo da urina durante a noite; 

c. Ter pelo menos dois episódios de enurese noturna durante o mês; 

d. Ter controle total da urina no período diurno; 

e. Não terem sido submetidos a tratamento prévio para EN. 

 

4.2.1.2 Critérios de exclusão 

Foram considerados critérios de exclusão 

a. Diagnóstico prévio de doença de qualquer etiologia que tenha 

manifestação ou interferência durante o sono: atraso de 

desenvolvimento neuropsicomotor, condições físicas que dificultem 

a locomoção, epilepsia, transtorno da hiperatividade/déficit de 

atenção (TDAH) e apneia do sono; 

b. Transtornos do funcionamento vesical, doenças que cursem com 

perda urinária: enurese associada a síndromes genéticas, EN 

secundária a doenças de base como hipercalciúria, diabetes 

melitus, diabetes insipidus, anemia falciforme, hipertensão arterial, 

insuficiência renal crônica. 

c. Eficiência de sono na avaliação polissonográfica menor do que 

85% (tempo de sono, dividido pelo tempo de registro de exame, 

multiplicado por 100). 

 

4.2.2 Grupo controle 

Crianças e adolescentes de ambos os sexos, convidados a participar, e 

que satisfizeram os seguintes critérios: 
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4.2.2.1 Critérios de inclusão 

f. Idade superior a seis anos e inferior a 17 anos; 

g. Ter obtido controle completo da urina durante a noite até a idade 

de 5 anos; 

h. Não apresentar episódios de enurese noturna esporádicos durante 

o mês há pelo menos um ano; 

i. Ter controle total da urina no período diurno; 

j. Não terem sido submetidos a tratamento prévio para EN. 

 

4.2.2.2 Critérios de exclusão 

d. Diagnóstico prévio de doença de qualquer etiologia que tenha 

manifestação ou interferência durante o sono: atraso de 

desenvolvimento neuropsicomotor, condições físicas que dificultem 

a locomoção, epilepsia, transtorno da hiperatividade/déficit de 

atenção (TDAH) e apneia do sono; 

e. Transtornos do funcionamento vesical, doenças que cursem com 

perda urinária: enurese associada a síndromes genéticas, EN 

secundária a doenças de base como hipercalciúria, diabetes 

melitus, diabetes insipidus, anemia falciforme, hipertensão arterial, 

insuficiência renal crônica. 

f. Eficiência de sono na avaliação polissonográficamenor do que 85% 

(tempo de sono, dividido pelo tempo de registro de exame, 

multiplicado por 100). 

 

4.3 Avaliação clínica de triagem 

Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, 

pacientes de ambos os grupos passaram por uma triagem para confirmação dos 

critérios de inclusão, por meio de entrevista com o responsável, avaliação 

nefrológica, fisioterápica e psicológica e exames complementares (conforme previsto 



 

 

39 

no projeto 0649/10, Anexo II), e após resultados normais, foram encaminhados a 

avaliação neurológica. 

 

4.4 Avaliação do quadro relacionado ao sono 

Foi obtida história clínica neuropediátrica, seguida por exame físico 

neurológico completo. Após esta análise foram aplicados com os pais e em algumas 

ocasiões com auxílio do próprio paciente, os questionários (devidamente validados 

para o português): 

 

4.4.1 Escala de Distúrbios de Sono para Crianças - Sleep Disturbance Scale for 

Children (SDSC) 

Desenvolvida em 1996, por Bruni e colaboradores 71, e validada para o 

português em 2009 135, 136, esta escala versa sobre vários aspectos de padrões 

comportamentais relacionados ao sono infantil. É reconhecida como um instrumento 

reprodutível e válido, além de ser capaz de fazer distinção entre os seis grupos de 

distúrbios do sono mais comuns na criança e no adolescente: desordens de iniciar e 

manter o sono, transtornos respiratórios relacionados ao sono, transtornos do 

despertar, desordens da transição sono-vigília, sonolência excessiva diurna e 

hiperidrose no sono (Anexo C). 

 

4.4.2 Questionário de Berlim - Berlin Questionnaire (BQ)  

Ferramenta amplamente utilizada para triagem de distúrbios respiratórios 

relacionados ao sono 137, 138. Inclui a análise de dez itens, organizados em 3 

categorias, incluindo roncos e apneias presenciadas, sonolência diurna, hipertensão 

arterial sistêmica e presença de obesidade. Inclui ainda dados de idade, sexo, altura, 



 

 

40 

peso, circunferência cervical e etnia. Está validada para a língua portuguesa desde 

2011 74 (Anexo D). 

 

4.4.3 Escala de Sonolência de Epworth  

Escala desenvolvida com base na necessidade de quantificar as queixas 

de sonolência excessiva diurna 139, observando a propensão a adormecer em 

determinadas situações, tanto com envolvimento de atividades quantos em 

ambientes soporíferos. Varia de zero a 24 seu resultado, sendo níveis acima de dez 

considerados sonolência excessiva. Está adequadamente validada para o português 

desde 2009 140 e na infância, utiliza-se uma versão com pouca modificação, cuja 

estrutura mantém-se a mesma: troca-se um item ―sentado após almoço sem uso de 

álcool‖, por ―sentado após o almoço‖ e ―parado dentro de um carro, no trânsito‖ por 

―realizando uma tarefa ou dever de casa‖, uma vez que presume-se que a criança 

não faça uso de álcool ou dirija carro (Anexo E). 

 

4.4.4 Diário de sono  

Os pais foram orientados a realizar diários do sono, para melhor 

avaliação do padrão do mesmo e dos hábitos das crianças. Todas as crianças 

participantes do estudo preencheram este diário pelo período de quatro semanas 

(Anexo F). 

 

4.4.5 Polissonografia de noite inteira 

 Realizada em outra data, em ambiente hospitalar no Instituto da 

Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (ICr HCFMUSP);a vídeo polissonografia, foi obtida com uso do polígrafo 
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EMBLA N7000®, aparelho com taxa de amostragem de 1000Hz, avaliando 

simultaneamente atividade elétrica cerebral através de EEG, utilizando-se filtros de 

0,5 a 70Hz, eletrodos submentonianos, tibiais, monitorização de atividade cardíaca 

através de eletrocardiograma (ECG), cintas torácica e abdominal, fluxo nasal através 

de cânula de pressão nasal e termístor, além de pulso e saturação de oxigênio com 

oxímetro de pulso, seguindo normas de 2012 da Academia Americana de Medicina 

do Sono (AASM). Para análise das variáveis o mesmo critério publicado em 2012 foi 

utilizado 141. 

 Seguindo esse manual, utilizou-se a divisão de épocas a cada 30 

segundos e os seguintes parâmetros foram avaliados: 

 Tempo na cama (do inglês, time in bed, TIB); 

 Tempo do período do sono (sleep period time, SPT), que é o 

tempo compreendido entre o início e o fim do sono; 

 Tempo total de sono (total sleep time, TST), definido como o tempo 

entre o início e o fim do sono, descontadas as épocas de vigília; 

 Latência de sono (sleep latency, SL), momento do apagar das 

luzes até as primeiras duas épocas consecutivas de sono; 

 Latência de sono REM (REM latency, RL), tempo do início do sono 

até a primeira época de sono REM; 

 Índice de alternâncias de estágios do sono (SS/h); 

 Número de despertares por hora de sono (Awekenings, AWK/h); 

 Eficiência do sono, que é a porcentagem calculada entre o tempo 

total de sono e o tempo em cama, multiplicado por 100; 

 Tempo de vigília após o início do sono (wake after sleep onset, 

WASO); 

 Porcentagem de tempo em cada estágio do sono (N1, N2, N3 e 

REM), calculada dividindo-se o tempo de sono em cada estágio 

pelo tempo total de sono; 

A análise do CAP foi realizada no aplicativo RemLogic 3.2 (BioLogic 

System Corp, USA), utilizando-se os critérios estabelecidos por Terzano et al. 99 no 
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Atlas de Regras e Técnicas para avaliação do CAP e sua análise em gráficos e 

tabelas através do aplicativo de análise de sono HypnoLab 1.2® (SWS Soft, Itália).  

Para a análise, recomenda-se a avaliação em épocas de 60s, com a 

calibração de 50μV/7mm, constante de tempo de 0,1s e filtro de alta frequência em 

70μV. As derivações utilizadas foram as mesmas da avaliação da macroestrutura: 

F3-A2, C3-A2, O1-A2 e F4-A1, C4-A1, O2-A1, alocadas no couro cabeludo segundo 

a distribuição universalmente estruturada do Sistema 10-20, de colocação de 

eletrodos 142. 

Os parâmetros avaliados foram: 

 Taxa de CAP: porcentagem de tempo total de sono NREM 

ocupado por sequências CAP; 

 Porcentagem e duração de cada subtipo de fase A (1, 2 e 3): 

 Índice de A1: número de fases A1 por hora de sono NREM, N1, N2 

e N3; 

 Índice de A2: número de fases A2 por hora de sono NREM, N1, N2 

e N3; 

 Índice de A3: número de fases A3 por hora de sono NREM, N1, N2 

e N3; 

 Duração das fases B; 

No exame de polissonografia, também foi analisado o índice de apneia e 

hipopneia que serviu como critério de exclusão, e foi calculado segundo os critérios 

a AASM: soma-se todos os eventos respiratórios ao longo da noite (apneias e 

hipopneias), dividindo-se este valor pelo número de horas dormidas. O evento 

respiratório foi definido através da redução do sinal de entrada do estímulo 

estudado. Estudou-se quatro estímulos: pressão, fluxo de entrada do ar na via aérea 

superior, movimentação torácica e movimentação abdominal. Estas medidas foram 

transcritas em gráficos, os quais tiveram suas amplitudes, morfologia e frequências 

analisados. Pelo critério da AASM, a queda do sinal da pressão nasal maior do que 

30%, com duração superior a 2 ciclos respiratórios, seguida de um evento de 
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microdespertar ou dessaturação, é considerada hipopneia. A queda de 90% no sinal 

que traduz o fluxo, pelo mesmo tempo citado anteriormente, traduz um evento de 

apneia obstrutiva, enquanto que o decréscimo em 90% do sinal de quaisquer dos 

transdutores de cinta torácica ou abdominal, associado ao de pressão e fluxo nasais, 

caracteriza uma apneia central. Com a possibilidade de haver quadro de apneia 

associado a outros eventos durante a noite, inclusive impedindo uma adequada 

noite de sono, este índice foi levado em consideração quando da seleção dos 

pacientes. O IAH de um a cinco configura apneia leve (nem sempre com conotação 

patológica, conforme descrito na introdução), de cinco a dez, moderada, e acima de 

dez, apneia grave. 

 

4.5 Análise estatística 

Realizou-se análise descritiva dos aspectos demográficos através da 

mediana, média e desvio padrão para variáveis contínuas. Análise comparativa entre 

as variáveis utilizando teste T de Student para variáveis contínuas e teste exato de 

Fisher para variáveis categóricas. Adotado nível de significância de 5% (p<0,005) 

em todos os testes estatísticos de variável independente. 

Utilizada análise multivada ANCOVA para parear idade, sexo e IAH entre 

os grupos, com modelo de análise linear. Aapresentação do gráfico de comparação, 

construiu-se por Wisker Boxplot. 
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5 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trinta e seis crianças sendo, 22 enuréticos e 14 controles com idade 

variando entre sete e 17 anos de idade, que satisfizeram os critérios de inclusão, 

foram submetidas a triagem clínica e laboratorial. 

Após o diagnóstico clínico e laboratorial (por neurologista, nefrologista, 

psicólogo e fisioterapeuta,com auxílio de exames complementares, previstos no 

projeto de CAPEPesq número 0649/10), os pacientes foram avaliados quanto aos 

aspectos do sono, com uso de diários de sono, das escalas de Berlin, Sleep Scale 

for Children e Escala de Sonolência de Epworth Modificada. Uma vez avaliados, 

foram submetidos ao de estudo polissonográfico completo de noite inteira, com a 

avaliação do CAP.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Resultados 

 



 

 

47 

6 RESULTADOS 

 

Apesar de história e exames físico detalhados, dentre os enuréticos, 

incialmente 47 crianças foram avaliadas, e após exames laboratoriais previstos no 

Projeto CapPesq 0649/10, 11/47 (23,40%) apresentaram problemas renais e 

urológicos aos exames (um com hipercalciúria, três com hiperatividade detrusora, 

quatro com urge-incontinência e três com perdas diurnas). Nove (19,14%) pacientes 

apresentaram IAH acima de 5/h (considerados apneicos) e cinco (10,75%) pacientes 

não obtiveram o mínimo de 85% de eficiência de sono na noite de exame. Assim, 

por estes motivos, 25 crianças do grupo enurese foram excluídas. 

Dentre o grupo de controles normais, 16 crianças foram recrutadas e 

realizaram a polissonografia, porém, dois apresentaram eficiência de sono na PSG 

menor do que 85%, sendo, portanto, excluídos do estudo. 

Após estas exclusões, vinte e dois pacientes e 14 controles normais 

completaram a avaliação do presente estudo. 

 

6.1 Idade e sexo 

 

Foram avaliadas 22 pacientes, com idade variando entre seis e 14 anos, 

média de 10 anos para o sexo masculino e 8,8 para o feminino.  

Para a análise dos dados foram utilizados 14 controles, seis meninos e oito 

meninas, com médias de idade de 12 e 12,7, respectivamente, como demonstrado 

na Tabela 1. Análise estatística pelo método do Qui Quadrado foi realizada com 

esses dados, resultando num nível de significância (p) de 0.0109. 
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 Pacientes 
n=22 

DP Controles 
n=14 

DP p 

Idade 9.64 2.70 12.07 2.37 0.0109 

Tabela 1. Distribuição dos pacientes e controles segundo média de idade. 

 

6.2 Questionários do sono 

 

6.2.1 Escala de sonolência de Epworth e Questionário de Berlin 

Em ambos grupos com EN e controles, a escala de sonolência de Epworth 

não evidenciou nenhuma criança com índice acima de 11, ou seja, resultado normal, 

e o questionário de Berlin também não mostrou resultado anormal. 

 

6.2.2 Escala de distúrbios de sono para crianças 

No grupo com EN, a escala de distúrbios do sono para crianças (SDSC),11/22 

apresentaram índice anormal na categoria de transtorno respiratório do sono (50%), 

2/22 (9%) responderam positivamente às questões de hiperhidrose, 1/22 (4,5%) 

assinalaram resposta positiva nas seguintes categorias: transição do sono e vigília, 

transtornos do despertar e transtornos do início e manutenção do sono, cada. A 

pontuação total, contudo, mostrou valor anormal apenas em 2/22 (9%).  

No grupo controle, todas as 14 crianças apresentaram respostas normais, em 

todas as subescalas bem como no índice total. 

 

6.3 Diário de sono 

No intuito de melhor conhecer o padrão de sono das crianças, todas as 

participantes do estudo preencheram o diário de sono pelo período de quatro 
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semanas, onde anotavam hora de dormir, acordar e sonecas. No grupo com EN, 

com relação à hora de dormir, nota-se, uma tendência das crianças a dormirem após 

as 22h, sendo 64,9% delas durante a semana e 85,7% no fim de semana (FDS). 

Sonecas diurnas não foram registradas pois ocorriam somente no período escolar. 

Para as crianças do grupo controle, obteve-se apenas uma (7,14%) que 

dormia após as 22h e a restante antes deste horário. No fim de semana, sete (50%) 

dormiam após este horário, de forma ocasional. 

 

6.4 Índice de apneia e hipopneia 

Ainda que tenham sido excluídos pacientes com índice de apneia anormais, 

optou-se por utilizar um grupo controle com os níveis de índice de apneia e 

hipopneia (IAH) semelhantes, no intuito de parear esta variável e analisar apenas a 

microestrutura do sono. A Tabela 2 mostra os pacientes pareados para idade com os 

controles e com IAH, e o nível de significância estatística obtido através do teste T 

de Student. 

 Pacientes 
N=22 

DP Controles 
N=14 

DP p 

Idade 9.64 2.70 12.07 2.37 0.0109 

IAH 1.51 0.91 1.27 0.90 0.4361 

Tabela 2.Distribuição dos pacientes e controles segundo idade de IAH. 

Com este grupo controle definido, iniciou-se a análise das variáveis 

envolvidas na definição da arquitetura do sono. 

 

6.5 Macroarquitetura do sono 

A análise da arquitetura do sono baseou-se nos critérios da AASM de 

2012, já citados, tendo como resultados, o tempo de cama (TIB - período que o 

paciente permanece na cama, a despeito de dormir ou não); o tempo total de 
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registro, compreendido entre os momentos de apagar e ascender as luzes (SPT); o 

tempo total de sono (TST); a latência para o início do sono (SOL); o número de 

vezes em que foi observada alternância de estágios do sono por hora (SS-h); a 

quantidade de despertares por hora (AWN-h); a eficiência do sono (SE%); o tempo 

de vigília após o início do sono (WASO) e o percentual de cada uma das fases do 

sono (N1, N2, N3 ou SWS e REM) (Tabela 3). 

Em todos os exames obtidos do grupo de crianças enuréticas, foi 

observado o evento da própria enurese na noite de polissonografia. 

Como, embora pequeno, ainda havia certo grau de diferença entre os 

grupos, para os itens idade, IAH e sexo, no intuito de minimizar esta diferença, foi 

utilizada a análise variada ANCOVA (fator de correção representado como F nas 

Tabelas 1 e 2), utilizando-se como covariáveis idade, sexo e IAH. Os valores de p 

assinalados como NS foram considerados como não significativos. 

 Enuréticos (n=22) Controles (n=14)  

 Média DP Média DP. F p 

Tempo de cama, min 456,7 35,55 475,4 13,71 10,996 0,0024 

Tempo do período sono, min 437,7 38,46 452,6 30,75 7,648 0,0096 

Tempo total de sono, min 395,8 46,81 415,9 48,91 3,891 0,06 

Latência de sono, min 17,7 13,55 19,5 24,24 0,071 NS 

Latência de sono REM, min 153,7 54,98 153,7 62,95 0,540 NS 

Mudanças de estágios/hora 11,5 2,98 9,8 3,08 4,133 0,05 

Despertares/hora 5,8 1,93 3,2 1,48 13,406 0,00096 

Eficiência de sono,% 86,5 6,25 87,4 9,45 0,227 NS 

Vigília, % 9,8 4,37 8,1 8,64 0,317 NS 

Estágio N1, % 4,3 1,57 5,0 3,21 0,665 NS 

Estágio N2, % 50,1 5,79 43,4 7,39 10,883 0,0025 

Estágio N3, % 21,6 4,14 29,6 5,26 23,583 0,000035 

Estágio REM, % 14,2 3,21 13,9 5,39 0,044 NS 

Tabela 3.Distribuição dos pacientes e controles segundo os parâmetros de 

macroestrutura do sono. 
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Apesar das tentativas de obtenção de um grupo controle sem diferenças 

estatísticas com o grupo de pacientes, os parâmetros de TIB, SPT, TST, SL, 

mudanças de estágios e despertares por hora não seguiram o padrão desejado, 

sendo os enuréticos aqueles que mais obtiveram alterações (menores tempos em 

cama e dormindo, apesar das latências de sono adequadas, maior quantidade de 

despertares). As fases de sono N2 e N3 apresentaram também diferenças 

estatisticamente significativas. 

 

6.6 Microarquitetura do sono 

 

A Tabela 4 mostra os dados obtidos na análise da microestrutura do sono e 

evidencia as várias diferenças encontradas entre estes dois grupos. Embora a taxa 

de CAP tenha sido diferente entre ambos, em detrimento do grupo dos pacientes 

enuréticos, esta diferença não mostrou-se estatisticamente significante; porém ao 

ser subdivida nos estágios de sono, as fases mais profundas, N2 e N3, mostraram 

diferenças inversamente proporcionais: nos enuréticos, menor taxa em N2 e maior 

em N3 significam aumento da taxa de CAP nesta fase de sono (N3) e diminuição em 

N2.  

Com relação ao índice de cada subtipo de CAP, o percentual de A1 

mostrou-se aumentado nos enuréticos, evidenciando maior quantidade de ativações 

eletrocorticais lentas nos pacientes. Os percentuais e índices de A2 e A3 (fases CAP 

que significam maior instabilidade de sono, sendo A3 o microdespertar em si), foram 

menores nos enuréticos,diferença estatisticamente significante.  

A duração média das fases CAP A2 e A3 é maior nos enuréticos, 

corroborando as informações acima, onde se vê menor quantidade destas fases, 

porém mais longas. A duração da fase B não mostra diferença entre os grupos. 
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 Enuréticos  

(n=22) 

Controles 

(n=14) 

   

 Média DP Média DP F p 

Taxa de CAP, % 38,3 9,75 58,0 32,34 4,928 0,036 

no estágio N1 5,3 6,38 11,3 13,43 0,489 NS 

no estágio N2 23,9 8,51 49,9 22,51 13,276 0,0012 

no estágio N3 77,9 17,83 60,5 17,71 9,167 0,0056 

A1% 93,7 2,80 76,6 20,06 4,668 0,04 

A2% 3,8 1,89 15,9 5,64 42,877 0,000001 

A3% 2,5 1,88 12,2 10,33 8,198 0,0084 

Índice de A1 52,7 15,28 58,3 25,24 0,189 NS 

Índice de A2 2,1 1,51 10,9 4,96 37,945 0,000002 

Índice de A3 0,7 0,55 8,6 8,25 9,483 0,005 

Duração média de A1, s 5,4 2,02 5,3 0,41 0,053 NS 

Duração média de A2, s 10,8 4,24 6,8 1,10 7,862 0,0096 

Duração média de A3, s 13,0 5,15 6,1 1,56 8,401 0,0077 

Duração média de B, s 22,4 4,10 22,3 3,10 0,009 NS 

Duração média dos 

ciclos, s 

28,1 2,93 27,7 3,01 0,036 NS 

Duração média das 

sequências, s 

334,4 137,21 283,3 99,66 1,298 NS 

Tabela 4. Distribuição dos pacientes e controles segundo os itens de análise da 
microestrutura do sono. 

A Figura 9 foi obtida a partir da análise de um dos pacientes do grupo de 

enuréticos e evidencia a distribuição das fases CAP relacionando-as aos momentos 

do sono, representados através de barras e hipnograma, respectivamente. Esta 

ilustração evidencia a maior quantidade de CAP A1 (barras em vermelho) e a 

intensa redução das fases A2 e A3 (barras azuis e verdes). O mesmo também é 

representado no histograma da Figura 10, que diferencia A1 em branco e A2 

somado a A3 em preto. 
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Figura 9. Distribuição da microarquitetura do sono ao longo da noite em um paciente 

enurético. Fases de sono descritas à esquerda e barra de tempo com divisão a cada 20 minutos e 

hastes coloridas sobre o hipnograma representando fases CAP (em vermelho A1). 

 

 

Figura 10. Histograma de distribuição do número de fases CAP A (a cada 5min) ao 

longo da noite de sono em paciente com EN, evidenciando grande quantidade de CAP A1 em relação 

a A2 e A3. Em branco a fase A1 e em preto as fases A2+A3. 

Na Figura 11 pode-se observar a diferença na quantidade de A1 e A2 

obtida através da comparação entre o grupo de enuréticos e os controles, durante o 

sono N1 e N2 (colocado como NSWS, non slow wave sleep). As fases do CAP no 

sono N3 (SWS) mostram pequena diferença. 



 

 

54 

 

Figura 11. Histograma de distribuição das fases do CAP entre o sono de não ondas 

lentas (N1 e N2, NSWS) e sono de ondas lentas (N3, SWS), comparando-se o grupo controle e o 

enurético em cada situação. 

A Figura 12 mostra a distribuição dos intervalos aplicados à curva normal, 

observados entre as fases CAP, nos estágios mais superficiais de sono (S1 e S2, 

equivalentes a N1 e N2) e no estágio mais profundo (SWS, do inglês slow wave 

sleep, equivalente ao N3), intervalos estes subdivididos em classes de 5s cada, 

evidenciando aumento dos intervalos mais curtos, de 10 a 35s, nos pacientes em 

todas as fases do sono, porém acentuadamente maior na fase de sono de ondas 

lentas (N3). Mostra também, menor quantidade de intervalos longos, de 55 a 80s em 

N3 e de 70s e acima de 110s em N1 e N2.  
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Figura 12. Distribuição dos intervalos entre as fases CAP nos estágios N1 e N2 (S1 e 

S2) e N3 (SWS) nos controles e enuréticos. 
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7 DISCUSSÃO 

 

Conforme exposto na seção Resultados, as crianças foram avaliadas do 

ponto de vista clínico e polissonográfico, com alguns dados congruentes com a 

literatura e outros dados inéditos, que serão discutidos a seguir. 

Com relação ao questionário Escala de Distúrbios de Sono para Crianças, 

a metade dos pacientes mostrou positividade com relação aos transtornos 

respiratórios do sono e isso vai de encontro com os valores de IAH encontrados nos 

exames de PSG realizados. A associação de enurese e apneia do sono vem sendo 

cada vez mais estudada, tanto em adultos quanto em crianças 78, 145 sendo reforçada 

pela melhora dos episódios enuréticos após tratamento - cirurgia ou corticoterapia 

nasal - e resolução dos quadros de apneia 78, 79. Estudos populacionais também 

mostram maior incidência de enurese em crianças que roncam 80. Estudo recente 

com crianças apresentando enurese refratária mostra sinais subclínicos de 

transtornos respiratórios do sono, com maior frequência de hipopneias, porém com 

variáveis de estrutura do sono à PSG, normais 67. Adicionalmente, outro estudo 

mostrou associação de EN e apneia moderada e grave após ajuste dos dados para 

hipertrofia adenotonsilar, obesidade, gênero e idade 81. A relação entre apneia, EN e 

despertares foi avaliada em estudo recente, que mostrou resolução do quadro de EN 

após tratamento cirúrgico para hipertrofia adenotonsilar em metade das crianças: 

aquelas que apresentavam mais despertares causados pela apneia 82, evidenciando 

que, se tinham sono mais ―superficializável‖, representado pelo aumento de 

despertares. 

Os outros dados positivos obtidos no SDSC, hiperhidrose (9%), transtornos 

da transição do sono e vigília, do despertar bem como do início e manutenção do 

sono (4,5% cada) evidenciam a possível presença de outras comorbidades 

associadas ao quadro multifatorial que compõe a EN. Isso mostra, embora o 

presente estudo tenha um número limitado de crianças, que o sono dos enuréticos é 

bastante afetado (artigo submetido à revista European Journal of Pediatric 
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Neurology, aguardando análise para publicação), não sendo um sono tranquilo. De 

acordo com Gozmen et al. 83, as próprias crianças com EN consideram seu sono de 

má qualidade.  

As 22 crianças com enurese avaliadas neste estudo, após exclusão de 

outros diagnósticos associados à EN, não apresentaram respostas positivas nos 

questionários de Berlin 137, 138 e de sonolência de Epworth 139, 140, apesar de índices 

de IAH em média, acima de 1 (considerados apneicos leves). Isto reflete, tanto a não 

acurácia da escala de Berlin para esta faixa etária e para casos subclínicos, tal como 

a ausência de sintomas de sonolência nas crianças com transtornos de sono 143. O 

fato de suas respostas dependerem de relato de acompanhantes também pode 

prejudicar a exatidão das mesmas 144. 

Os dados de arquitetura do sono encontrados no presente estudo 

mostram maiores valores de tempo de cama, tempo do período de sono e tempo 

total de sono nas crianças normais. Percebeu-se durante o estudo uma certa 

resistência em deitar por parte dos pacientes com EN e, principalmente, os eventos 

e hábitos de acordar à noite destes pacientes, o que pode justificar esta diferença. 

Este comportamento já foi relatado em um estudo de actigrafia com pacientes 

enuréticos 41, onde observou-se que o sono destas crianças pode ser fragmentado 

pelo próprio evento da enurese e que, numa condição crônica de privação de sono, 

seus limiares para despertar aumentam, dificultando ainda mais o acordar para ir ao 

banheiro. Esse estudo entretanto 41, mostrou maior sonolência nas crianças com EN 

não encontrada no presente estudo.  

No presente estudo, o número de despertares por hora e de mudanças de 

estágio foi superior nas crianças com EN quando comparado com as normais. 

Apesar de pesquisas prévias descreverem algumas alterações menores na estrutura 

do sono nessas crianças quando comparadas a não enuréticas 146, 147 e outros não 

62, 148, os itens de despertares e mudanças de estágios nos estudos citados não 

sofreu alteração. Em exames de polissonografia hospitalar não foi observada 

alteração do sono quando comparada noite seca e noite molhada 88, o mesmo 

ocorrendo quando o estudo foi realizado na casa do paciente 62. O presente estudo, 
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todavia, mostra esta diferença que pode dar-se tanto pela ansiedade da criança com 

relação ao episódio enurético (todos os pacientes apresentaram enurese no exame), 

pela presença dos pais no momento do exame, porém principalmente pelo evento 

de enurese em si que fez com que as crianças se levantassem e quisessem mudar 

as vestimentas. 

As fases do sono NREM observadas entre os grupos mostraram uma 

diferença paradoxal: aumento de N2 e redução de N3 no grupo enurético, o contrário 

do que se esperaria, pois a média de idade do grupo controle foi mais alta (9,64 

versus 12,07) e dever-se-ia portanto, evidenciar menos e não mais N3 9. Essa 

diferença já foi descrita em um estudo que avaliou o sono de crianças com enurese 

grave 149, e deveu-se provavelmente ao fato de as crianças com EN não 

apresentarem sono de ondas lentas de forma contínua, e sim constituído por surtos 

de ondas lentas (que compõem o CAP A1). Outro aspecto a ser considerado foi 

salientado por Thottan e colaboradores 66 quando reavaliaram polissonografias de 

crianças com apneia do sono e enurese, submetidas à cirurgia de 

adenotonsilectomia para controle da apneia, encontrando que as crianças que 

obtiveram melhora da EN apresentavam à PSG pré operatória maior quantidade de 

N2, em detrimento de N3, quando comparadas àquelas que não obtiveram melhora 

da enurese. Isso reforça o argumento de que, quanto mais elementos mais lentos ao 

exame (sejam N3 e/ou A1), menor é a capacidade de despertar mesmo que após 

estímulos. Assim, quanto menos profundo for o sono da criança, representada por 

mais N2 e menos N3, maior sua chance de cura da EN após resolução de evento 

associado, como a apneia. 

O comportamento dos pacientes enuréticos com relação ao sono, pode 

também influenciar nesta diferença entre N2 e N3, uma vez que demoram mais a 

aceitar ir para a cama e, quando dormem, acordando mais vezes a noite, pelo 

próprio evento da enurese, que foi registrado em todas as noites de exame. Além 

disso, como foi um exame realizado com os pais presentes, e nem sempre estas 

crianças dormem com os pais, muitos se mostraram animados e até ansiosos por 

estarem ao lado de seus pais.  
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A análise do CAP evidenciou maior valor na taxa de CAP nos controles, 

porém com baixo valor de p. No grupo controle contudo, o DP apresentou valor mais 

alto, devido que observou-se a presença de um indivíduo fora da curva das médias, 

sem o qual a taxa de CAP seria semelhante em ambos os grupos. Os achados mais 

importantes nos pacientes com EN contudo, são os de aumento da taxa de CAP em 

N3, redução em N2 e a desproporção dos subtipos com aumento de A1 em 

detrimento de A2 e A3 (fases com frequências mais rápidas). Isso evidencia a menor 

despertabilidade destas crianças, e este dado corrobora a observação dos pais e 

pesquisas prévias que evidenciavam o mesmo fenômeno 85, 150. 

Como ressaltamos na introdução, esta pesquisa é a primeira a analisar o 

CAP em crianças com EN, não há como avaliá-lo com outros estudos em enuréticos; 

existem porém, estudos prévios que já evidenciavam, apesar de parâmetros 

clássicos de PSG normais, a possibilidade de eventos que de alguma forma 

interrompiam a integridade do sono daquelas crianças além do próprio evento da 

enurese. Estes estudos avaliaram a instabilidade do sono através da variabilidade 

da frequência cardíaca 151, 152 e também evidenciaram maior instabilidade durante o 

período em que estavam dormindo. Outro aspecto observado no sono das crianças 

com EN foi a presença de movimentos periódicos de membros 51, em um estudo que 

avaliou apenas casos refratários (sem excluir comorbidades) de um centro terciário; 

no estudo, ao contrário do encontrado na literatura e das observações parentais de 

maior limiar para despertar, os autores que observaram em todos, exceto em um 

caso, houve aumento da quantidade de movimentos periódicos de membros 

inferiores. Assim, advogam o contrário do pensamento vigente: que os limiares para 

despertar são na realidade mais baixos, pois haveria maior quantidade de 

movimentos de membros; infelizmente, a avaliação não incluiu grupo controle e 

como citado anteriormente, apresentou um importante viés de aferição ao incluir 

pacientes de um centro terciário, sem avaliação clínica e laboratorial de 

comorbidades associadas à EN. 

Apesar da EN ser classificada como parassonia, algumas diferenças 

podem ser observadas com relação à microestrutura do sono demonstrada nas 
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parassonias (particularmente no terror noturno): as parassonias evidenciam aumento 

da taxa de CAP à custa de A1, porém aparente redução na duração e aumento na 

quantidade das fases B durante o sono de ondas lentas 153, 154. Este fato corrobora a 

ideia de que a maior alternância de amplitudes estaria levando a maior 

fragmentação do sono; além disso, a inabilidade de regular as constantes flutuações 

de amplitude levaria a superposição de estágios do sono e vigília e, 

consequentemente, ao evento de parassonia 155. Outra diferença observada no 

padrão de CAP de crianças com parassonia, desta vez estudando sonambulismo, é 

que elas apresentam um aumento na taxa de CAP, igualmente de todos os subtipos: 

A1, A2 e A3 156; porém neste estudo havia relato de transtorno respiratório do sono, 

que por si, reduz a taxa de A1 157. Apesar da associação já bem estabelecida entre 

transtorno respiratório do sono 156, 158 e parassonia, padrões diferentes de CAP entre 

os dois mostram que a atividade elétrica cerebral se comporta de modo diferente. A 

associação de ambas as situações pode, contudo, evidenciar que despertares 

recorrentes (como aqueles causados pela apneia) podem ser fatores precipitantes 

para o aparecimento dos eventos motores, conforme já havia sido descrito por 

Broughton em 1968 159. 

Embora tenhamos observado menor quantidade de ciclos A2 e A3, as 

suas durações foram maiores do que nos controles. Este achado mostra ainda mais 

a dificuldade dessas crianças em manter o padrão de ativação de fases A, num 

mecanismo tudo ou nada: ou produz fases longas (e até despertares completos 

conforme evidenciado do estudo de macroestrutura), ou sono com poucas 

oscilações. Associando-se ao fato de que a fase A1 é um elemento de maior 

projeção nas regiões cerebrais anteriores e A3 nas posteriores 122, a maior duração 

de A2 e A3 demonstra mais uma vez a fragilidade deste sono, pois associada ao 

aumento de A1, evidencia que as flutuações de despertares não são intensas o 

suficiente para produzir uma ativação nas áreas posteriores do cérebro e, 

consequentemente, o despertar. Evidencia, portanto, uma capacidade menor de 

manter a ciclicidade endógena das fases do sono, uma vez que oscilam apenas com 

curtos intervalos e não conseguem ―sustentar‖ a ciclicidade endógena nos períodos 

mais longos. 
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A ideia de que o aumento proporcional de A1 possa significar maior 

ativação das regiões cerebrais anteriores é corroborada pelo estudo de ressonância 

magnética funcional 54, 160: em 66 exames de crianças com EN, associando estes 

dados à avaliações neuropsicológicas, observou-se anormalidades das funções do 

lobo frontal (giro inferior e médio esquerdo) e da conexão cerebelo tálamo frontal 

semelhante ao observado em crianças com TDAH. O aumento paradoxal de A1 

pode estar associado à ativação das áreas frontais, de forma compensatória. O 

tálamo teria portanto, um papel de relê do impulso aferente de enchimento vesical 

que através de sua função moduladora das oscilações lentas (menores do que 1Hz) 

ativaria a via anterior para o córtex frontal, deixando de realizar a ativação da via 

posterior, que se ativada produziria o despertar, mantendo então o sono, com maior 

teor de A1, porém com eventos de enurese. 

Pelo ponto de vista neurológico e neurofisiológico, o fato de associar-se 

as alterações eletrocorticais com localizações topográficas (maior ativação de 

regiões frontais e quase inativação das regiões posteriores) e de neurotransmissores 

responsáveis por tal metabolismo, pode nos fornecer ideias sobre possíveis 

intervenções terapêuticas: modulação do tálamo, ativar ou utilizar mais as áreas 

posteriores do cérebro ou até melhora no perfil dos neurotransmissores, 

aumentando o metabolismo colinérgico que ativaria células REMon e 

consequentemente aumento de A2 e A3 (tornando o sono mais despertável) ou até 

reduzindo o metabolismo aminérgico, reduzindo o teor de A1. Outra possibilidade 

terapêutica estaria na tentativa de restaurar o desbalanço entre sono e 

microdespertares observado na EN, lançando mão da regulação da serotonina, 

promotora de sono. Desta forma, a utilização de L 5 hidroxi triptofano, como 

modulador deste metabolismo, que é precursor da serotonina, poderia ser útil, como 

o é nos casos de terror noturno 161, quando equilibra as alternâncias das ativações 

corticais. 
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8 CONCLUSÕES 

 

A enurese é multifatorial e o atual trabalho tenta adicionar informações 

fisiológicas para auxílio na condução e diagnóstico do quadro e possíveis eventos 

associados.  

 O questionário estruturado evidenciou a possibilidade da presença de 

comorbidades, como apneia do sono, mesmo que leve e, embora não tenha sido 

objetivo inicial do trabalho, seus resultados evocaram informações relevantes, 

motivo do artigo apresentado como apêndice nesse trabalho. 

 A macroarquitetura evidenciou maior quantidade de sono N2 e redução de N3 

no grupo enurético quando comparado a controles sem enurese, pareados para 

idade, sexo e IAH. 

 A análise da microarquitetura do sono demonstrou que as crianças com 

enurese possuem a mesma taxa de CAP porém menos fases A2 e A3 quando 

comparadas a controles normais, pareados para idade, sexo e IAH. 

 Comparando-se os subtipos de ativação do CAP observou-se que, apesar da 

taxa total semelhante, diferenças importantes entre os grupos: nas crianças com EN 

quase todas as ativações foram do subtipo A1 em detrimento de A2 e A3. 

 Conclui-se que nas crianças com EN há redução no mecanismo de despertar, 

corroborando as informações dos pais de que não conseguem acordar suas 

crianças; porém este dado, ainda não havia sido demonstrado num estudo de PSG 

com análise das variáveis comuns. Os presentes achados demonstram uma falha no 

mecanismo regulatório, evidenciando a maior fragilidade e instabilidade do sono 

dessas crianças. 
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9 ANEXOS: 

 

Anexo A: Aprovações no Comitê de Ética 

Anexo B: Termo de consentimento livre e esclarecido 

Anexo C: Sleep Disturbance Scale for Children (SDSC)  

Anexo D: Berlin Questionaire (BQ) 

Anexo E: Escala de Sonolência de Epworth 

Anexo F: Diário de sono 
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Anexo A – Aprovação do Comitê de Ética 
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Anexo B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_________________________________________________________________________ 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE :....................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ............... SEXO :   M  F DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ...................................................... ................Nº................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ..........................CIDADE  .........................CEP:.....................  TELEFONE: (.....) .................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ....................................................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ............................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : .................... SEXO : M F DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ......................................................................Nº................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ..........................CIDADE  ........................CEP:.....................  TELEFONE: (.....) .................... 

_________________________________________________________________________________ 

ANÁLISE DA MICROARQUITETURA DO SONO (PADRÃO ALTERNANTE CÍCLICO) DE 

CRIANÇAS COM ENURESE NOTURNA MONOSSINTOMÁTICA 

PESQUISADOR: Leticia Maria Santoro Franco Azevedo Soster 

CARGO/FUNÇÃO: Médica  INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº: CRM 122544 

UNIDADE DO HCFMUSP: Instituto da Criança do HCFMUSP 

AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

SEM RISCO          RISCO MÍNIMO x  RISCO MÉDIO  

RISCO BAIXO  RISCO MAIOR  

4. DURAÇÃO DA PESQUISA: 2 anos.   

O objetivo desta pesquisa é avaliar a presença de um padrão de atividade cerebral no sono de 

crianças com problemas de urinarem na cama a noite. Inicialmente, o paciente fará um a avaliação 

com neurologista pediátrico, nefrologista pediátrico , fisioterapeuta e com psicólogo para saber se ele 

tem o problema de urinar na cama enquanto dorme e se o seu problema é apenas este. Após esta 
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avaliação, será feito um exame chamado polissonografia, que consiste em colocar eletrodos na 

cabeça, no rosto, no tórax e na perna do paciente, além de cintas no tórax, abdome e sensor de 

oxigênio no dedo. O exame será feito durante uma noite de sono com o objetivo de registrar a 

atividade de cada uma dessas regiões. O exame não apresentam desconforto ou risco, e podem 

beneficiar o voluntário com eventual diagnóstico de outros problemas relacionados ao sono. O 

voluntário terá acesso a qualquer tempo às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios 

relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. O voluntário tem liberdade de retirar 

seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, sem que isto traga 

prejuízo à continuidade da assistência. Os dados desse estudo são confidenciais, sigilosos e 

privados; e serão utilizados apenas para a pesquisa. O HCFMUSP disponibilizará seus serviços para 

tratar eventuais patologias diagnosticadas pela pesquisa. Em caso de intercorrências, entrar em 

contato com Dra. Leticia Maria Santoro Franco Azevedo Soster no Laboratório de Neurofisiologia 

Clínica do Instituto da Criança do Hospital da Clínicas, na Rua Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, n
o
 255, 

Cerqueira César, CEP: 01246-903; telefone: 2661-8596. 

Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações que li ou foram lidas para 

mim. Discuti com os pesquisadores sobre a decisão de participação do (a) menor neste estudo e, 

ficaram claros os propósitos do mesmo, os procedimentos a serem realizados, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimento permanente. Ficou claro também que a participação é isenta 

de despesas e que também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Caso 

haja qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. Concordo 

voluntariamente que o (a) menor participe deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste serviço.  

Declaro que obtive de forma apropriada, livre e voluntária as informações necessárias e concordo 

com a participação do (a) menor assinando o presente termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

 

 

São Paulo,     de                           de            . 
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_________________________________________________ 

Assinatura do Sujeito da Pesquisa ou Responsável Legal        

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador  

(carimbo ou nome Legível) 
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Anexo C – Escala de Distúrbios de Sono em Crianças 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO- FACULDADE DE MEDICINA 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

ESCALA DE DISTÚRBIOS DE SONO EM CRIANÇAS 

 

Nome da criança:___________________________________Idade: _____________Data: ____/____/____  

Instruções: Este questionário permitirá compreender melhor o rítmo sono-vigília de sua criança e avaliar se existem problemas 

relativos a isto. Procure responder todas as perguntas. Ao responder considere cada pergunta em relação aos últimos 6 meses 

de vida da criança. Preencha ou faça um “X” na alternativa (resposta) mais adequada. Para responde as questões abaixo, 

sobre sua criança , leve em conta a seguinte escala: 

1. Quantas horas a criança 

dormedurante a noite 
(1) 9-11 horas (2) 8-9 horas (3) 7-8 horas (4) 5-7 horas 

(5) Menos de 
5h 

2. Quanto tempo a criança 

demorapara adormecer 
(1) Menos de15 min (2) 15-30 min (3) 30-45 min (4) 45-60 min 

(5) Mais de 
60min 

 

 Nunca 

Ocasionalm
ente(1 ou 2 

x por mês) 

Algumas 
vezes(1 ou 2 
por semana) 

Quase 
sempre(3 ou 5 
xpor semana) 

Sempre 
(todos os 

cias) 

3. A criança não quer ir para cama para dormir      

4. A criança tem dificuldade para adormecer      

5. Antes de adormecer a criança está agitada, 

nevosa ou sente medo 

     

6. A criança apresenta “movimentos bruscos”, 

Repuxões ou tremores ao adormecer 

     

7. Durante a noite a criança faz movimentos  

rítmicos com a cabeça e o corpo 

     

8. A criança diz que está vendo “coisas estranhas 

um pouco antes de adormecer 

     

9. A criança transpira muito ao adormecer      

10. A criança acorda mais de duas vezes durante 

a noite 

     

11. A criança acorda durante a noite e tem 

dificuldade em adormecer novamente 

     

12. A criança mexe-se continuamente durante o 

sono 

     

13. A criança não respira bem durante o sono      

14. A criança pára de respirar por alguns 

instantes durante o sono 
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15. A criança ronca      

16. A criança transpira muito durante a noite      

17. A criança levanta-se e senta-se na cama ou 

anda enquanto dorme 

     

18. A criança fala durante o sono      

19. A criança range os dentes durante o sono      

20. Durante o sono a criança grita 

angustiada,sem conseguir acordar 

     

21. A criança tem pesadelos que não lembra 

nodia seguinte 

     

22. A criança tem dificuldade em acordar pela 

manhã 

     

23. Acorda cansada, pela manhã      

24. Ao acordar a criança não consegue 

movimentar-se ou fica como se estivesse 
paralisada por uns minutos 

     

25. A criança sente-se sonolenta durante o dia      

26. Durante o dia a criança adormece em 

situações inesperadas sem avisar 

     

Pontuação 

Distúrbios de Início e Manutenção do Sono ( somar os escores dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11)   Aceitável até 21  

Distúrbios Respiratórios do Sono (somar os escores dos itens 13, 14, 15) Aceitável até 06  

Distúrbios do Despertar (somar os escores dos itens 17, 20, 21)  Aceitável até 11  

Distúrbios da Transição Sono-Vigília (somar os escores dos itens 6, 7, 8, 12, 18, 19)   Aceitável até 23  

Sonolência Excessiva Diurna (somar os escores dos itens 22, 23, 24, 25, 26) Aceitável até 19  

Hiperhidrose do Sono (somar os escores dos itens 9, 16)  Aceitável até 07  

Escore Total (somar os 6 escores parciais)   
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Anexo D – Questionário de Berlim 

 

Berlin Questionnaire 

 

Altura _____m      Peso _____kg     Idade _____       Sexo Masculino/Feminino 
 
Escolha a resposta correcta para cada questão 
 
Categoria 1: 
1. Ressona? a. Sim b. Não c. Não sei 
Se ressona: 
O seu ressonar é:  
Ligeiramente mais alto do que a sua respiração  
Tão alto como quando fala  
 Mais alto do que quando fala  
 Tão alto que pode ser ouvido noutras divisões da casa 
Com que frequência ressona?  
Quase todos os dias  
3-4 vezes por semana  
1-2 vezes por semana 
1-2 vezes por mês  
Nunca ou quase nunca 
O seu ressonar alguma vez incomodou outras pessoas? 
 Sim 
 Não 
 Não sei 
5. Alguma pessoa notou que parava de respirar durante o sono? 
Quase todos os dias  
3-4 vezes por semana  
1-2 vezes por semana  
1-2 vezes por mês  
Nunca ou quase nunca 
 
Categoria 2 
Com que frequência se sente cansado ou fatigado depois de uma noite de sono?  
Quase todos os dias  
3-4 vezes por semana 
 c.1-2 vezes por semana  
 d.1-2 vezes por mês  
 e. Nunca ou quase nunca 
Durante o dia, sente-se cansado, fatigado ou sem capacidade para o enfrentar?  
Quase todos os dias  
3-4 vezes por semana 
1-2 vezes por semana  
1-2 vezes por mês  
   e. Nunca ou quase nunca 
8. Alguma vez adormeceu enquanto dirigia?   a. Sim b. Não 
   Se respondeu sim: 
Com que frequência é que isso ocorre?  
Quase todos os dias  
3-4 vezes por semana  
1-2 vezes por semana 
1-2 vezes por mês  
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 e. Nunca ou quase nunca 
 
Categoria 3 
10. Tem hipertensão arterial?   a. Sim b. Não c. Não sei 
Pontuação do Questionário de Berlim: 
Categoria 1: itens 1, 2, 3, 4 e 5  
Item 1 – se a resposta foi sim – 1 ponto I 
tem 2 – se a resposta foi c ou d – 1 ponto  
Item 3 – se a resposta foi a ou b – 1 ponto  
Item 4 – se a resposta foi a – 1 ponto  
Item 5 – se a resposta foi a ou b – 2 pontos 

 
Pontuação 
 
Categoria 1 é positiva se a pontuação é maior ou igual a 2 pontos 
 
Categoria 2: itens 6, 7 e 8 (item 9 deve ser considerado separadamente)  
Item 6 – se a resposta foi a ou b – 1 ponto  
Item 7 – se a resposta foi a ou b – 1 ponto  
Item 8 – se a resposta foi a – 1 ponto 
 
Categoria 2 é positiva se a pontuação é maior ou igual a 2 pontos  
 
Categoria 3 é positiva se a reposta ao item 10 é sim ou se o índice de massa corporal (IMC) do 
doente é superior a 30kg/m2 
 
Doente de alto risco para SAOS: duas ou mais categorias com pontuação positiva 
Doente de baixo risco para SAOS: nenhuma ou apenas uma categoria com pontuação positiva 
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Anexo E – Escala de Sonolência de Epworth 

 

Escala de sonolência de EPWORTH (ESS-BR), adaptada para crianças 
 
Nome: _________________________________ 
Data: ______________ Idade (anos) __________  
 
Qual a probabilidade de você cochilar ou dormir, e não apenas se sentir cansado, nas 
seguintes situações? 
 
Considere o modo de vida que você/seu filho tem levado recentemente. Mesmo que 
você/seu filho não tenha feito algumas destas coisas recentemente, tente imaginar como 
elas o afetariam. Escolha o número mais apropriado para responder cada questão. 
 
 
0 = nunca cochilaria  
1 = pequena probabilidade de cochilar  
2 = probabilidade média de cochilar  
3 = grande probabilidade de cochilar 
 
Situação 
 
Sentado e lendo  
Assistindo TV 
Sentado, quieto, em um lugar público (por exemplo, em um teatro, reunião ou palestra)  
Andando de carro por uma hora sem parar, como passageiro  
Deitado para descansar a tarde quando a situação permite 
Sentado e falando com alguém 
Sentado quieto após o almoço  
Fazendo tarefa de casa ou uma prova 
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Anexo F – Diário de Sono 

Nome: __________________________________________________________________________ 

Data de 

nascimento: 
__/__/__ 

Marcar com um risco o horário que 

ficou dormindo I  

Marcar com uma bola a 

noite em que fez xixi na 

cama 0 

Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

H
o

rá
ri

o
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7 
               

8 
               

9 
               

10 
               

11 
               

12 
               

13 
               

14 
               

15 
               

16 
               

17 
               

18 
               

19 
               

20 
               

21 
               

22 
               

23 
               

24 
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