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RESUMO 

 

A avaliação de alterações no comportamento do sono em crianças com e sem paralisia cerebral por 

meio de instrumento psicométrico se faz importante, sendo o Infant Sleep Questionnaire (ISQ) um 

questionário que avalia o relato dos pais sobre o comportamento do sono em crianças de 12 a 18 

meses. Objetivou-se traduzir, adaptar e validar o ISQ para a versão brasileira com cuidadores de 

crianças com e sem paralisia cerebral. Estudo do tipo metodológico, desenvolvido no Núcleo de 

Tratamento e Estimulação Precoce, no Ambulatório Especializado de Pediatria e no Centro de 

Desenvolvimento Familiar da Universidade Federal do Ceará. Seguiu as cinco etapas do processo de 

adaptação transcultural: 1. Tradução inicial; 2. Síntese da tradução; 3. Tradução de volta ao idioma 

original; 4. Revisão pelo Comitê de Especialistas; e 5. Teste da versão pré-final com 10 cuidadores de 

crianças saudáveis e com 10 de crianças com paralisia cerebral. Após essa fase, o ISQ- versão 

brasileira foi aplicado a 50 cuidadores de crianças saudáveis e 20 cuidadores de crianças com PC, 

totalizando uma amostra de 70 cuidadores. A validade de conteúdo foi verificada por meio do 

julgamento de três juízes e pelo índice de validade de conteúdo (IVC). A validade de construto foi 

analisada pela comparação da pontuação final do questionário entre os grupos e da associação dessa 

pontuação com variáveis sociodemográficas do cuidador e clínicas da criança. Considerou-se o 

intervalo de confiança de 95% (p<0,05) para todos os testes.  Os dados foram coletados com o 

Formulário para Caracterização dos Participantes e o ISQ- versão brasileira. O processo de adaptação 

transcultural resultou em um instrumento válido (IVC=0,93). Quanto a comparação da pontuação do 

ISQ- versão brasileira por grupos de cuidadores, a maioria das médias das questões não apresentou 

diferença estatisticamente significante por grupo, exceto a questão cinco (p=0,046). Todavia, a chance 

da criança com PC apresentar dificuldade para dormir é 2,6 vezes maior do que a da criança saudável e 

a média da pontuação total do ISQ- versão brasileira mostrou-se mais elevada no grupo de cuidadores 

de crianças com PC (13,25), quando comparada a média do grupo de cuidadores das crianças 

saudáveis (8,86), sendo essa comparação entre as médias estatisticamente significante (p=0,017). A 

testagem da confiabilidade indicou que os valores do Alpha de Conbrach, Coeficiente de Spearman-

Brown e Coeficiente de Guttman Split-Half foram acima de 0,70 e a aplicação do teste-reteste por 

meio do r de Spearman (p<0,001), teste de Wilcoxon (p>0,220) e McNemar (p=1,000) indicaram uma 

adequada estabilidade entre a primeira e segunda aplicação das nove das dez questões do questionário. 

O processo de tradução e adaptação do ISQ-versão brasileira resultou em um instrumento adaptado, 

confiável e válido à língua portuguesa adotada no Brasil.  

Palavras-chave: Criança. Sono. Estudos de Validação. 
 

 

 



	  

	  

ABSTRACT 

 

Sleep behavior assessment in children with and without cerebral palsy (CP) through psychometric 

instrument is important. The Infant Sleep Questionnaire (ISQ) evaluates the parental report of the 

sleep behavior in children between 12 to 18 months. The objective of this study was to translate, adapt 

and validate the Brazilian ISQ version with caregivers of children with and without CP. The study is a 

research of methodological type. The recruitment was carried out in the Center for Treatment and 

Early Stimulation, in Pediatrics Specialized Ambulatory Centre, and also Center for Family 

Development of the Federal University of Ceará in Fortaleza, Ceara, Brazil. The five stages of the 

cross-cultural adaptation process was follewed: 1. Initial translation; 2. Synthesis of translation; 3. 

Backtranslation to the original language; 4. Review by the Committee of Experts; and 5. Test the pre-

final version with 10 caregivers of healthy children and 10 children with CP. And then, the Brazilian 

ISQ was administered to 50 caregivers of healthy children and 20 caregivers of children with CP, 

resulting a total sample of 70 caregivers. Content validity was verified by the trial of three judges and 

the content validity index (CVI). Construct validity was analyzed by comparing total ISQ score 

between the groups and the association of this score with sociodemographic variables of caregiver and 

with clinical variable of child. It was considered the confidence interval of 95% (p <0.05) for all 

statistical tests. Data were collected with the form for characterization of the participants and the ISQ- 

Brazilian version. The cross-cultural adaptation process resulted in a valid tool (IVC = 0.93). The 

comparison of the ISQ- Brazilian version scores by groups of caregivers revelead that most of the 

questions did not show statistically significant differences by group except the question five (p = 

0.046). However, the chance of children with CP have sleep problems is 2.6 times higher than that of 

the healthy children and the average total score of ISQ- Brazilian version proved to be higher in 

caregivers of children with CP group (13.25) compared the average of the caregivers healthy children 

group (8.86), and the comparison between means showed to be statistically significant (p = 0.017). 

The testing of reliability indicated that Conbrach’s Alpha, Spearman-Brown coefficient and Guttman 

Split-Half coefficient were above 0.70 and the application of the test-retest through Spearman r 

(p<0.001), Wilcoxon test (p> 0.220) and McNemar's test (p = 1.000) showed an adequated stability 

between the first and second time in nine from ten questions of the questionnaire. The process of 

translation and adaptation of ISQ-Brazilian version resulted in an adapted, reliable, and valid to the 

Portuguese language used in Brazil. 

Keywords: Child. Sleep. Validation Studies. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 O sono é a necessidade humana obtida adequadamente para reparação e 

recuperação dos sistemas corporais, especialmente dos processos neurofisiológicos. 

Atualmente, no entanto, qualidade do sono cada vez se questiona em virtude de influências 

exercidas sob vários aspectos, desde mudanças da rotina da vida moderna, até mesmo ao 

aumento de incidência e prevalência de sobrevivência de crianças com deficiência, 

especialmente neurológicas, mais predispostas ao comportamento do sono alterado, até 

mesmo desenvolver doenças, os transtornos ou distúrbios do sono. 

Distúrbios do sono na infância são, frequentemente, relatados pelos pais, em 

aproximadamente 25% de crianças, sem alterações no desenvolvimento (OWENS, 2007), 

quando causam dificuldades de concentração, agitação, choro fácil, hábito de roer unhas, 

timidez, agressividade, retardo do desenvolvimento, alterações cardiovasculares, 

imunológicas e metabólicas (POTASZ, 2008). Sono insuficiente ou interrompido altera o 

comportamento e funcionamento cognitivo, que atua ativamente na maturação cerebral, no 

processo de informação, na consolidação da memória, no aprendizado, na função restaurativa, 

entre outras, o que, consequentemente, afeta o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e 

social (SCHMUTZLER; NUNES; ALVES; HALLINAN, 2010).  

As características clínicas e definições de distúrbios do sono relacionados ao 

ritmo circadiano, em criança com deficiências de neurodesenvolvimento, diferem em muitos 

aspectos dos observados em criança sem patologias do sistema nervoso central. Visto que o 

sono é função neurológica complexa, o cérebro com alguma patologia modifica padrões (JAN 

et al., 2012). 

Criança com risco de alteração de desenvolvimento, particularmente, com 

paralisia cerebral (PC), apresenta maior vulnerabilidade de distúrbio do sono, devido a fatores 

relacionados à própria alteração neurológica, entre os quais, cita-se: espasmo muscular, dores 

músculoesqueléticas, diminuição da capacidade de mudança de posição do corpo deitado, 

episódios epilépticos, uso de medicações antiepilépticas e deficiência visual grave ou cegueira 

(NEWMAN; O’REGAN; HENSEY, 2006). 

 Em criança com PC, existe alta prevalência de distúrbios relacionados ao início e 

manutenção do sono, transição sono-vigília e sonolência diurna, repercutindo em baixa 

qualidade de vida, principalmente, nos domínios físico e psicossocial (NEWMAN; 

O’REGAN; HENSEY, 2006; SANDELLA et al., 2011). 
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Os distúrbios do sono dividem-se, segundo a Classificação Internacional dos 

Distúrbios do Sono - International Classification of Sleep Disorders (ICSD), em dois grupos: 

dissonias e parassônias. Dissonias caracterizam-se pelas alterações na quantidade, qualidade e 

tempo de sono, compreendidas em insônia (tempo deficiente em qualidade e quantidade), 

hipersônia (sonolência diurna excessiva, apesar da duração de sono aparentemente não 

diminuída) e alterações do ritmo circadiano do sono (alteração do padrão sono e vigília em 

desarmonia com alternância dia e noite). As parassônias são acontecimentos anormais do 

sono, a fases específicas ou à transição sono e vigília, divididas em pesadelo, terror noturno, 

sonambulismo, bruxismo, sonilóquio e enurese (AMERICAN ACADEMY OF SLEEP 

MEDICINE, 2001). 

Em 2005, houve alteração na ICSD, com a finalidade de melhoria de 

especificação do transtorno, combinando apresentação de sintomas com organização 

fisiológica (ritmo circadiano) e sistema corporal envolvido (transtorno respiratório). Os 

distúrbios compreendem oito categorias: insônia; distúrbios respiratório; hipersônia 

relacionada ao ritmo circadiano; hipersônia não relacionada ao ritmo circadiano; parassônia; 

distúrbio do movimento relacionado ao sono; sintomas isolados com variações aparentemente 

normais e outros distúrbios (AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE, 2005). 

A classificação aponta os principais transtornos do sono, nos quais recorrência de 

comportamento do sono alterado indica distúrbio do sono no estado de saúde da criança, ou 

que demonstra sinais de desenvolvimento de transtorno. 

Para os autores, o rastreio precoce de problemas de sono em criança requer  

implementação de rastreamento e monitoramento de procedimentos adaptados à população 

pediátrica. Sendo assim, as pessoas da pediatria e/ou de estabelecimentos de saúde ou 

familiares devem receber treinamento extensivo em prevenção, triagem e tratamento de 

dissonias (PETIT et al., 2010). 

                    Em face da realidade, a investigação do comportamento do sono/vigília e 

implicações na saúde da criança e família se inserem como parte de atendimento de 

enfermagem, visto que os distúrbios do sono têm etiologias evitáveis que necessitem de 

encaminhamentos ao serviço médico especializado. 

Identificação e tratamento de problemas de padrão do sono são objetivos do 

enfermeiro. O repouso e o sono apropriados são tão importantes a saúde quanto boa nutrição e 

exercícios adequados, visto que saúde física e emocional dependem da capacidade de 

atendimento das necessidades humanas básicas (POTTER; PERRY, 2005), entre elas a do 

sono. 
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Os aspectos clínicos do papel do enfermeiro envolvem avaliação, diagnóstico e  

tratamento de criança com alterações no comportamento do sono, nos diferentes cenários de 

atuação da enfermagem. A educação dos pais também deve ser uma constante nos serviços de 

saúde como alternativa de melhoria de sua consciência sobre “boa higiene do sono” e riscos 

em potencial da deficiência do sono na infância (CAULFIELD, 2011). 

Intervenções de higiene do sono visam minimizar fatores que perturbam e 

interrompem o sono, no meio ambiente, em nível pessoal. Exemplos de intervenções: são 

regulação da temperatura ambiente para maior conforto, controle de níveis de luz e ruído 

durante a noite, cochilo durante o dia, prática de atividade física durante o dia, abstenção de 

consumo de cafeína em horário tardio (HELLSTROM; FAGERSTRO; WILLMAN, 2011). 

Intervenções estão direcionadas à educação preventiva dos pais, sobre sono na 

infância, apoio à extinção graduada, retirada gradual dos pais na hora de dormir, rotinas 

positivas e despertar programado. Intervenções comportamentais têm sido implementadas 

com sucesso em criança com deficiência de desenvolvimento, no entanto o corpo de 

investigação, nesse domínio, é limitado pelo reduzido número de amostras e falta de ensaios 

clínicos controlados e randomizados (RICHDALE; WIGGS, 2005; TURNER; JOHNSON, 

2012; MOSS; GORDON;OCONNEL, 2014). 

Pais/responsáveis/cuidadores têm papel fundamental não apenas no processo 

avaliativo do sono, mas também nas intervenções de enfermagem para promoção do sono e 

repouso adequado, por serem as pessoas diretamente implicadas em alterações de padrão 

sono-vigília do filho, principalmente, na de criança com	  deficiência em que a prevalência de 

problemas de sono e da necessidade de assistência dos pais, no período noturno, é frequente 

(HEMMINGSSON; STENHAMMAR; PAULSSON, 2008). 

Estudo que objetivou descrever a percepção de pais sobre, intervenção no sono, 

indicou que muitos tinham conhecimento mínimo dos problemas normais de sono infantil, 

inclusive informações incompletas ou incorretas (TSE; HALL, 2007). Os achados são 

similares aos da literatura enfatizando que a falta de conhecimento sobre o comportamento 

normal do sono dos pais leva a esforços inadequados à resolução de problemas, erro de 

diagnóstico de problemas de sono infantil, e tratamento médico desnecessário (TSE; HALL, 

2007; HALAL; NUNES, 2014). 

Frente à importante atuação do enfermeiro, é notável a necessidade de 

desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias para a avaliação do comportamento do 

sono, nos diferentes serviços de saúde no Brasil: no cenário hospitalar, domiciliar, 
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ambulatorial, nas consultas de puericultura na atenção primária, e na secundária, em serviços 

de diferentes especialidades de pediatria que atendam a criança com e sem PC.  

Aponta-se que o enfermeiro instrumentalizado com tecnologias de avaliação e 

promoção do sono desenvolve investigações no comportamento do sono que comprometa o 

desenvolvimento físico, mental e psicológico de criança com e sem PC, principalmente, a de 

menor faixa etária, para prevenção das consequências dos problemas (GOMES, 2009). 

Diversas tecnologias se utilizam em cenários de atuação de enfermagem, na busca 

de investigação de novos fenômenos de interesse e, por consequência, de auxílio no 

desenvolvimento de intervenções na minimização dos problemas que envolvem fenômenos de 

vida das pessoas e comunidade.  

Em termos de estudo do sono em pediatria, as tecnologias ajudam na investigação 

de possíveis distúrbios do sono, por permitir ampliação de informações do histórico de 

enfermagem, com o intuito de direcioná-las ao padrão do sono, e, consequentemente, traçar 

intervenções de enfermagem com base em evidências científicas (CUNHA; ZANETTI; 

HASS, 2008) para minimizar ou evitar efeitos dos problemas. 

Enfermeiro, pela avaliação do comportamento do sono impementa medidas 

preventivas do distúrbio do sono da criança e família, subsidiado pelo apoio dos demais 

integrantes da equipe multiprofissional, com vistas a permitir melhor qualidade de vida e, 

consequentemente, promoção da saúde. 

Nesse sentido, considera-se que prevenção, evitação da ocorrência de enfermidade 

e perda do bem estar é o objetivo final. Na promoção da saúde, o objetivo contínuo é buscar 

expandir o potencial positivo de saúde, assim, a ausência de doença não é o suficiente 

(SUCUPIRA; MENDES, 2003).   

Intervenção preventiva nos problemas do sono é educação dos pais por meio de 

orientações voltadas à higiene do sono, a qual compreende modificações no ambiente do 

sono, práticas e rotinas dos pais e da criança favoráveis ao sono de boa qualidade e duração 

suficiente (GRUBER; CASSOFF; KNÄUPER, 2011). 

Dessa forma, existem razões para consideração do potencial da educação em 

higiene do sono para melhoria do comportamento do sono e promoção da saúde, visto não 

requerer envolvimento direto de professional e pode ser amplamente divulgado entre os pais 

ou pessoas não propensos à procura de tratamento médico para problemas de sono. O estilo de 

vida relativamente barato e educação de higiene do sono servem como intervenção de 

primeira linha no modelo de assistência aos que querem melhorar o sono, não susceptíveis, 

porém, de qualificação, ou procura de tratamento clínico substancial (IRISH et al., 2015). 
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Sendo assim, as intervenções comportamentais, como instrução dos pais sobre a 

importância de rotinas do deitar ou técnicas de melhoria da capacidade de autocalmante da 

criança não só são eficazes estratégias de comportamento do sono, mas também facilmente se 

implementam em ambiente da atenção primária (FENTON; MARVINCSIN; DANFORD, 

2014). 

Nesse caso, promoção da saúde se destaca como restabelecimento da necessidade 

humana de sono e repouso, pela identificação do comportamento de sono alterado e 

implementação de intervenções de enfermagem que visam ao empoderamento dos cuidadores, 

por meio de conhecimentos que impliquem potenciais mudanças comportamentais que 

favorecem o sono da criança e família (HELLSTROM; FAGERSTRO; WILLMAN, 2011).  

Os enfermeiros estão em posição privilegiada de melhoria do bem-estar, por 

identificar rotineiramente e gerenciar questões de privação de sono, com impacto na saúde, 

escola e família (GERBER, 2014). Cuidadores e profissionais de saúde que assistem criança 

com deficiência ampliam cuidados com a necessidade de sono e repouso, desde o processo de 

investigação até o acompanhamento de possíveis problemas decorrentes do distúrbio, com 

vistas ao favorecimento de assistência de qualidade.  

Nessa perspectiva, a consulta de enfermagem apresenta-se como estratégia de 

identificação de alterações no comportamento do ciclo sono-vigília da criança, para prevenir o 

estabelecimento de distúrbio ou problemas decorrentes de distúrbios do sono que necessitem 

de encaminhamento a especialista, na condução do caso.  

Em estudo para conhecimento da percepção dos acompanhantes que buscaram 

consulta de enfermagem pediátrica, dúvidas do sono e repouso apresentaram-se entre os 

questionamentos. Alimentação, eliminação, colo/ manha, regurgitação, assadura, higiene oral, 

pouco ganho de peso também foram frequentes (ASSIS; EINLOFT; PRATES, 2008). 

Na avaliação especializada dos distúrbios do sono, os métodos indicados são 

gravações em vídeo, actigrafia, polissonografia, diário de sono e questionários. As gravações 

em vídeo se obtêm pelo equipamento de vídeo que registra o comportamento do sono da 

criança (STORES; WIGGS, 2001). A actigrafia trata do registro da atividade motora dos 

membros durante, 24 horas, pelo dispositivo, como relógio de pulso. A polissonografia é o 

padrão ouro que possibilita registro em polígrafo do eletroencefalograma (EEG), do 

eletrooculograma (EOG), da eletromiografia (EMG) do mento e membros, das medidas do 

fluxo oronasal, do movimento tóracoabdominal, do eletrocardiograma (ECG) e da oximetria 

de pulso (TOGEIRO; SMITH, 2005).	  	  
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O diário do sono é indicado para coletar informações sobre padrões de sono, no 

período de duas semanas, a ser preenchido pelos pais (STORES; WIGGS, 2001). Enquanto os 

questionários se direcionam a identificar problema do sono, para o que são amplamente 

utilizados, apesar de mais adequados à triagem e vigilância de grande população, (HISCOCK; 

CANTERFORD; UKOUMUNNE; WAKE, 2007; MILAN; SNOW; BELAY, 2007; SADEH, 

2004.), muitas vezes, por serem de baixo custo e fornecerem avaliação geral de padrões de 

sono (IWASAKI et al., 2010). 

O alto custo dos métodos objetivos (actigrafia e polissonografia), associado à 

escassez de laboratórios e técnicos especializados, repercute em prolongado tempo de espera e 

busca pelas formas de avaliação, como instrumentos psicométricos que podem ser usados na 

rotina da enfermagem para fins de avaliação, monitorização do tratamento, em estudos 

epidemiológicos e pesquisa clínica (FERREIRA, 2009; BERTOLAZI, 2008).  

Dos instrumentos traduzidos para língua portuguesa no Brasil: Questionário sobre 

Sintomas de Distúrbios Respiratórios do Sono; Inventário dos Hábitos do Sono para Criança; 

Questionário sobre Comportamento do Sono; Escala de Distúrbios do Sono em Crianças; 

Índice de Qualidade de Sono de Pittisburgh, Escala de Sonolência de Epworth (FERREIRA, 

2009) e Questionário do Sono Infantil de Reimão e Lefrèvre (ARAÚJO, 2012), nenhum é 

direcionado à faixa etária menor de dois anos, e nem para criança com PC.  

Como os questionários se consideram medida subjetiva, devem ser preenchidos 

ou respondidos pelos pais de crianças na faixa de idade pré-escolar, pois até esse período, a 

criança tem dificuldade de ler ou interpretar o que lê (ARAÚJO, 2012). Relato de pais 

geralmente se correlaciona com avaliações dos resultados da actigrafia, sobre padrões de sono 

e, com períodos do sono da criança, forneceram mais detalhes do que os registros actigráficos 

(IWASAKI et al., 2010). 

Entre os questionários de avaliação do comportamento do sono por meio do relato 

dos pais, destaca-se o Infant Sleep Questionnaire (ISQ) desenvolvido, em 1999, pelo 

psiquiatra Julian Morrell da University Section of Child and Adolescent Psychiatry em 

Oxford. A composição do ISQ concebeu-se após estudo de uma variedade de diferentes 

questionários, os quais incluíram o Behaviour Screening Checklist (BSQ), Child Behaviour 

Checklist (BCL) e the Baby Questionnaire (Wolke, Gray, & Meyer, 1994) e o questionário 

utilizado no Scott e Richard (1990), em pesquisa na comunidade (MORRELL, 1999).  

O ISQ tem a finalidade de mensurar o comportamento do sono de criança de 12 a 

18 meses, por meio de 10 itens sobre informações do último mês, com três questões que 

avaliam a dificuldade de dormir (exemplo: “Em média, quanto tempo seu bebê demora para 
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dormir?”), de quatro referentes a acordar à noite (ex: “Em média, quantas noites por semana 

seu bebê acorda?”) e de duas relativas a dormir na cama dos pais (ex: “ Com que frequência 

você acaba levando seu bebê para sua cama porque ele(a) está agitado/chorando e não 

dorme?”) Em adição, devem responder: “Você acha que seu bebê tem dificuldade para 

dormir?”. Para cada questão deve ser atribuído valor de 0-7 escores (MORRELL, 1999). 

A identificação dos problemas de sono, por meio do ISQ, é baseada em três 

critérios: 1. Critério de avaliação do padrão de sono e vigília – ocorre em cinco ou mais noites 

por semana e de dois ou mais meses seguidos; Leva mais de 30 minutos para dormir; Acorda 

três ou mais vezes por noite; Permanece acordado mais de 20 minutos durante a noite ou 

dormindo na cama dos pais; 2. Critérios maternos – as mães classificam como grave, 

moderado e leve o problema do sono da criança; e 3. Gravidade de escores – os escores 

variam de 0 a 38, com pontuação a partir de 12 pontos, considerada comportamento do sono 

alterado (MORRELL, 1999; 2002).  

Ressalta-se que o ISQ encontra-se disponível para uso, no artigo de Morrell 

(1999), traduzido e modificado em países como Israel e Canadá, respectivamente (SCHER; 

ASHER, 2004; SCHER;TSE;HAYES; TARDIF, 2008; HALL et al. 2011). 

Em face da problemática, tem-se que a doutoranda trabalhou com cuidadores de 

criança com PC, na dissertação de mestrado, e observou carência da atuação do enfermeiro 

sobre o público, bem como escassez de abordagem de enfermagem direcionada às 

necessidades humanas de crianças. Além disso, por tratar-se de criança com alterações 

neurológicas, a com PC é mais susceptível a comportamento do sono alterado e, 

consequentemente, a apresentar distúrbios. 

Almejando-se realizar pesquisa, na perspectiva de prevenção de doenças para 

promoção da saúde, vislumbrou-se trabalhar com faixa etária de criança mais jovem, por 

considerar que quanto mais precoce a identificação do comportamento de sono alterado, o 

enfermeiro poderá propor abordagem preventiva do distúrbio – doença. Para tanto, 

considerou-se que os instrumentos de avaliação de problemas do sono, já validados no Brasil, 

possuem, na maioria, enfoque médico, ao visarem diagnóstico do tipo de distúrbio do sono, 

atribuição não relacionada com o objetivo da enfermagem. 

Dessa forma, a escolha do ISQ se pautou pelas necessidades, pois o uso do 

questionário é para identificar, ou não, problema de comportamento do sono noturno de 

crianças de 12 a 18 meses de idade, por meio do relato dos pais, sem indicativo de diagnóstico 

médico do distúrbio.  
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Com base em relatos de pais ou cuidadores, por meio do ISQ brasileiro, o 

enfermeiro consegue informações que subsidiam investigações do problema de sono da 

criança, e propor intervenções de enfermagem para ao cuidador e família.  

Destaca-se também que a doutoranda está engajada há seis anos no Núcleo de 

Pesquisa na Saúde do Neonato e da Criança – NUPESNEC/UFC/CNPq, sobre o que existem 

estudos consolidados e projetos de pesquisa que utilizam escalas de desenvolvimento infantil, 

cujo público alvo inclui crianças na faixa etária de 12 a 18 meses. Inserida no Núcleo, 

visiona-se traduzir, adaptar e validar o ISQ com vistas a disponibilizar tecnologia de 

enfermagem para auxílio a futuras pesquisas que proponham intervenções de enfermagem 

para recuperação da necessidade de sono e repouso, até mesmo correlacionar informações do 

comportamento do sono com aspectos da saúde maternoinfantil, aleitamento materno, 

desenvolvimento infantil, contexto familiares, etc. 

Este estudo provém do Projeto Desenvolvimento Infantil e Sono em Crianças de 

Doze a Dezoito Meses de Idade, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq, por meio de Edital Universal – CNPq N.14/2012,	   tendo 

como pesquisadora principal e coordenadora a orientadora da tese. 

Na perspectiva de integração com a graduação, elaborou-se o Projeto 

Identificação de Distúrbios do Sono de Crianças de 12 a 18 meses de Idade usando o Infant 

Sleep Questionnaire (ISQ), que tem financiamento do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica – PIBIC, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, pelo EDITAL 

01/12 - 2012/2013, vinculado a este estudo no que concernem às etapas de tradução e 

adaptação transcultural com cuidadores de criança sem PC (VIANA, 2013). 

Reconhecendo a necessidade de investigação de distúrbios do sono de crianças 

com e sem PC, especificamente, na faixa etária de 12 a 18 meses, e que os instrumentos 

psicométricos são uma alternativa eficaz, acessível e de baixo custo, questiona-se: o Infant 

Sleep Questionnaire (ISQ), traduzido, adaptado e validado para a língua portuguesa do Brasil, 

pode ser utilizado pelos enfermeiros que assistem criança com e sem paralisia cerebral, entre 

12 e 18 meses de idade? É um questionário confiável e válido para amostra de criança com e 

sem PC? Existe diferença nos resultados do ISQ, entre criança sem alterações neurológicas e 

criança com PC? 

Possivelmente, as implicações do ISQ versão brasileira para a enfermagem são as 

seguintes: auxílio a investigações acerca da prevalência de problemas de sono e associações 

com o perfil de criança com e sem PC, no Brasil; complementação de avaliação de 

enfermagem relacionada às necessidades de sono e repouso de criança de 12 a 18 meses; 
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publicação de questionário de identificação do comportamento do sono de criança de faixa 

etária mais jovem, usado pelo profissional da área da saúde, inclusive enfermeiro, por não se 

propor diagnóstico médico, e, consequentemente, viabilização de novas investigações com 

vistas a minimizar o impacto do problema de sono no cotidiano das criança e familiares. 

Defende-se que, traduzido, adaptado culturalmente e validado para a língua 

portuguesa,  no contexto brasileiro, o ISQ se apresenta como instrumento confiável e válido 

para a avaliação de distúrbios do sono de criança com e sem PC, de 12 a 18 meses de idade, 

podendo ser utilizado pelo enfermeiro, em contextos do cenário de atuação da enfermagem. 
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2 OBJETIVOS 

 

• Traduzir e adaptar o Infant Sleep Questionnaire (ISQ) para a língua portuguesa no 

contexto brasileiro; 

 

• Validar o conteúdo da versão brasileira do Infant Sleep Questionnaire (ISQ) para 

identificação do comportamento do sono de criança com e sem paralisia cerebral; 

 
• Verificar a validade de construto por meio da associação entre escores da versão 

brasileira do Infant Sleep Questionnaire (ISQ) e variáveis sociodemográficas e 

educacionais dos cuidadores e das características clínicas da criança com e sem PC. 

 
• Averiguar a confiabilidade teste reteste e a consistência interna da versão brasileira do 

Infant Sleep Questionnaire (ISQ) para identificação do comportamento do sono de 

criança com e sem paralisia cerebral; 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 O Sono na Infância: enfoque no desenvolvimento e distúrbios  

 

O sono é um estado regular, recorrente, reversível com facilidade, que se 

caracteriza pela quietude e grande aumento do limiar de resposta a estímulos externos, 

comparado com estado de vigília (SADOCK, 2007).	  Não é apenas estado de repouso, mas 

também período de intensa atividade cerebral, envolvendo funções corticais superiores. Às 

vezes, o cérebro, durante o sono, é mais ativo do que em vigília (DAVIS; PARKER; 

MONTGOMERY, 2004a). 

O desenvolvimento do ciclo sono e vigília é um processo dinâmico, dependente 

da idade concepcional, da integração de sistemas neurais, diretamente relacionado com o 

desenvolvimento morfofuncional corticossubcortical. O desenvolvimento do diencéfalo é 

essencial ao estabelecimento de centros responsáveis pelo controle do ciclo, que ocorre, 

mesmo na ausência de córtex (SCHMUTZLER et al., 2010). 

O sono é composto de estados fisiológicos: sono sem movimentos rápidos dos 

olhos (não-NREM) e com movimentos rápidos dos olhos (rapid eye movements -REM). No 

primeiro, composto dos Estágios 1 a 4, a maioria das funções fisiológicas é notavelmente 

mais reduzida do que na vigília. O sono REM é uma espécie qualitativamente diferente de 

sono, caracterizado pelo alto nível de atividade cerebral e níveis de atividade fisiológica, 

semelhantes aos da vigília. Cerca de 90 minutos após o início do sono, o NREM cede lugar ao 

primeiro episódio REM (SADOCK, 2007). 

Sono REM é caracterizado pelos movimentos rápidos dos olhos, atividade 

eletroencefalográfica semelhante ao do estado de vigília, paralisia muscular, e sonhos 

vividamente lembrados. Contrações musculares, expressões faciais e vocalizações 

relacionadas com o sonho são observadas, e mudanças frequentes na respiração e frequência 

cardíaca também são comuns (SHAKANKIRY, 2011; DAVIS; PARKER; MONTGOMERY, 

2004a). 

Paralisia muscular com atividade cerebral intensa direciona ao termo sinônimo de 

"sono paradoxal", por proteger a criança de agir fisicamente na ocasião dos sonhos. É o tempo 

durante o qual o cérebro "aprende" com as experiências do dia. A proporção do sono REM é 

mais elevada na primeira infância (55%) e diminui cerca de 20%-25% com a idade de 5 anos 

(SHAKANKIRY, 2011; DAVIS; PARKER; MONTGOMERY, 2004a).  
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Sono NREM classifica-se em quatro estágios distintos, de acordo com alterações 

do eletroencefalograma. Os estágios representam gradações de profundidade do sono e 

dificuldade de despertar, sendo o estágio 1 mais leve e o 4 mais profundo. A diferenciação de 

sono NREM, em quatro etapas distintas, se completa por volta dos 6 meses de idade 

(SHAKANKIRY, 2011). 

As funções restauradoras do sono estão no estágio NREM (S3 e S4, sono 

profundo, sono quieto), em que a frequência cardíaca e a respiratória são mais baixas e os 

movimentos corporais, mínimos (SADOCK, 2007; PESSOA, 2008).  

A maioria dos pesquisadores considera não haver um único centro de controle do 

sono, mas pequeno número de sistemas ou centros interconectados, principalmente no tronco 

cerebral, que se ativam ou inibem. Estudos defendem também o papel da serotonina ou  

destruição do núcleo dorsal da rafe no tronco cerebral, que contém quase todos os corpos 

celulares serotonérgicos, e reduz o sono por um tempo considerável (SADOCK, 2007). 

As alterações fisiológicas do cérebro em desenvolvimento explicam as 

modificações de padrões típicos do sono, durante o primeiro ano de vida, refletindo o 

amadurecimento acelerado do sistema nervoso (SCHMUTZLER et al., 2010). 

Os padrões de sono da criança obedecem à sequência do desenvolvimento 

neuropsicomotor (DNPM), e a quantidade de sono necessária muda com o amadurecimento. 

Quantidade e arquitetura do sono do recém-nascido (RN) e lactentes são diferentes das 

crianças maiores e adultos (PESSOA, 2008).   

No adulto, o sono inicia pelo estágio NREM (S1 – S2 - S3 - S4 – REM) que se 

alterna ciclicamente com o sono REM, a cada 90 minutos. A noite típica de sono do adulto 

apresenta 20% de sono REM. No RN até três meses de idade, o sono inicia no estágio REM, 

que predomina em mais de 50% do tempo, resultando em menores ciclos de sono (50 

minutos). Com o desenvolvimento neurológico, a arquitetura do sono torna-se semelhante à 

do adulto; a porcentagem de REM aos três anos é de 30% e aos 6 anos, igual à da vida adulta 

(PESSOA, 2008). 

No feto, no início do terceiro trimestre de gestação, é possível diferenciar estados 

comportamentais (padrão cíclico de atividade-repouso), que independem do estado materno. 

Modificações de frequência cardíaca, presença de movimentos oculares rápidos e movimentos 

grosseiros podem ser identificados e correlacionados significativamente no período. Os 

movimentos oculares se dão de forma isolada ou em surtos, observados precocemente, por 

volta de 28 semanas de idade gestacional (IG), porém devem estar presentes a partir da 32ª 

semana de gestação (SCHMUTZLER et al., 2010). 



 

	  

30	  

O sono do RN é fragmentado (períodos de 3-4 horas), distribuído no decorrer do 

dia e da noite, não obedecendo a ritmo circadiano (ciclo noite/dia), que se estabelece em torno 

do 3º ao 4º mês. O RN a termo dorme 16-18/24 horas e 20/24 horas se prematuro. Quanto 

mais prematuro, maior a duração do tempo de sono ativo (80-90% do ciclo no RN prematuro, 

60% no RN a termo) (PESSOA, 2008;	  SCHMUTZLER et al., 2010). 

Ao nascimento, reconhecem-se três padrões de sono: 1. sono quieto, precursor do 

sono NREM, caracterizado pela respiração regular, olhos fechados, ausência de movimentos 

oculares rápidos, sem movimentos do corpo, exceto movimento ocasional da boca ou susto; 2.  

sono ativo, precursor do REM; e 3. transicional, não classificado tipicamente como ativo ou 

quieto (SCHMUTZLER et al., 2010). 

O sono ativo apresenta duas fases: fásica, caracterizada pelos movimentos fásicos 

(caretas, movimentos oculares rápidos e ereção peniana); fase tônica, com respiração irregular 

e redução do tônus muscular, evidente na 40ª semana de IG. Nessa fase, dão-se apneias do RN 

prematuro. O sono transicional ocorre na transição entre sono ativo-sono quieto-sono ativo, 

com características clinicas e eletrográficas de ambos as fases (SCHMUTZLER et al., 2010). 

A necessidade de sono diminui com a idade. O sono diurno é necessário nos 

primeiros anos de vida, a partir do 6º mês, começa a consolidar a vigília diurna, com sestas 1 

a 2 vezes ao dia (PESSOA, 2008). 

A regulação do sono depende da habilidade de domínio do ritmo circadiano. O 

estabelecimento da ritmicidade circadiana é variável: dá-se ao longo do primeiro ano de vida, 

geralmente por volta do 6º mês. Os pais têm papel relevante no estabelecimento de bons 

hábitos do sono nessa idade	  (SCHMUTZLER et al., 2010). 

A prevalência dos distúrbios do sono em lactentes é muito frequente (25-30%), há 

distúrbios característicos da idade, ansiedade de separação, que induz dificuldade na 

manutenção do sono e parassonia do NREM denominada de despertar confusional 

(SCHMUTZLER et al., 2010). 

Dos 12 a 18 meses, a maioria das crianças elimina o segundo cochilo. Após três 

anos, a criança elimina o cochilo diurno, exceto nas culturas em que, à tarde ou sesta, é 

habitual. Na idade de 4 a 10 anos, o período de sono diminui discretamente e, em seguida, 

aumenta um pouco, no estirão do crescimento da puberdade (WONG, 2011;	  SHAKANKIRY, 

2011). 

Mudanças no desenvolvimento neuropsicomotor de criança entre 1 e 3 anos 

afetam o sono. Habilidades motoras mais complexas promovem maior autonomia, permitindo 

que a criança saia da cama à noite, para ir à dos pais. A ansiedade da separação tem pico entre  
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18 e 24 meses, constituindo dificuldade na consolidação do sono (SCHMUTZLER et al., 

2010). 

A consolidação do sono noturno, sem interrupções, por pelo menos cinco horas 

(dormir a noite toda), desenvolve-se gradualmente: o RN (90%) e criança até três meses 

(63%) despertam de duas a três vezes à noite; após o 6º mês e até 12 meses, em torno de 50% 

das crianças interrompem o sono noturno pelo menos uma vez à noite; aos 12 meses, 75% das 

crianças dormem a noite inteira; aos cinco anos, 10% acorda pelo menos uma vez à noite. 

Despertares breves são comuns em todas as idades, mas a criança é capaz de voltar a dormir 

sem auxílio dos pais (PESSOA, 2008). 

Aos cinco anos, o sono noturno se consolida, e não há mais períodos de sono 

diurno. Entre 5 e 10 anos, diminuição do tempo total de sono, aproximando-se do padrão do 

adulto (8 horas) (SCHMUTZLER et al., 2010). 

Paralelamente, ao desenvolvimento do sono na infância, os transtornos ou 

distúrbios do sono se desenvolvem em decorrência de modificações no ciclo sono-vigília 

pelos fatores, internos ou externos, pois, além de se apresentar como processo fisiológico, 

regulado pelo mecanismo biológico intrínseco, o sono é influenciado por fatores culturais, 

temperamentais do indivíduo, condições ambientais e, em criança, pela expectativa dos pais e 

cuidadores (PESSOA, 2008). 

Do ponto de vista clínico, os distúrbios do sono geralmente se apresentam em três 

grupos: I – Insônia; II- Crises durante o sono (parassonias); III- Sonolência diurna excessiva. 

Segundo a Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono (CIDS), instituída em 1990, 

por meio de esforços colaborativos da American Sleep Disorders Association, Sociedade 

Europeia de Pesquisa do Sono, Sociedade Japonesa de Pesquisa do Sono e da Sociedade do 

Sono da América Latina, que privilegia a etiologia presumida e não o sintoma, as desordens 

primárias do sono são dissonias - distúrbios acompanhados de excessiva sonolência ou 

insônia, e parassonias - distúrbios que interferem no sono, não associadas a queixas de insônia 

ou sonolência, e distúrbios secundários do sono, relacionados às situações em que a causa 

básica se refere a doenças sistêmicas, psiquiátricas, neurológicas ou uso de algum 

medicamento ou estimulantes (KOTAGAL, 2003; PESSOA, 2008). 

As dissonias se classificam em intrínsecas ou extrínsecas. As dissonias intrínsecas 

são distúrbios primários do sono, com alterações na polissonografia. As extrínsecas 

desenvolvem-se por influencias externas ao mecanismo do sono, mais frequentes que as 

intrínsecas e não apresentam alterações na polissonografia. Nas dissonias, o sono pode ser 
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insuficiente, excessivo ou ineficiente, uma das principais causas de insônias em crianças 

(DAVIS; PARKER; MONTGOMERY, 2004b; PESSOA, 2008). 

A insônia é diagnosticada quando a principal queixa é o sono não restaurador  ou 

dificuldade de início ou manutenção do sono, o que apresenta, pelo menos, três vezes na 

semana durante um mês, com repercussões no período de vigília, sobretudo no 

comportamento e na disposição física (SADOCK, 2007; PESSOA, 2008).  

Insônia considera-se termo descritivo, não diagnóstico em si, uma vez que 

representa manifestação resultante de múltiplas causas. Além de dissonias, intrínsecas ou 

extrínsecas, são causas de insônia: doenças somáticas, psiquiátricas ou neurológicas (p.ex. 

encefalopatias) ou drogas (PESSOA, 2008).  

Insônia é queixa frequente dos pais em consultas pediátricas, predomina em 

lactentes e adolescentes, presente em todos os grupos etários. Independentemente da causa 

causa transtornos à criança e família; as mães de criança com insônia apresentam 

irritabilidade e ambivalência na relação com filhos e maior risco de depressão (PESSOA, 

2008). 

Nos lactentes, distúrbios de associação do início do sono e múltiplos despertares 

são queixas frequentes, e, em escolares e adolescentes, predominam alterações do ritmo 

circadiano, dificuldade de início do sono e sono de curta duração, pelas causas emocionais e 

outras (PESSOA, 2008). 

 As dissonias extrínsecas são diagnosticadas pelo histórico detalhado e se 

manifestam como resistência em ir para cama (recusa de ir para cama no horário determinado 

pelos pais), demora do início do sono, interrupção do sono noturno, inabilidade de retorno ao 

sono após despertares noturnos, sem a atenção dos pais ou alimentação na cama dos pais 

(PESSOA, 2008; SHAKANKIRY, 2011). 

Critérios temporais se estabeleceram para favorecimento da identificação do 

distúrbio: com mais de três despertares noturnos, em 4 dias na semana e/ou sem dormir por 20 

minutos e/ou necessitar da cama dos pais para voltar a dormir (	  PESSOA, 2008). 

Dissonias extrínsecas são representadas pelas causas: dificuldade de associação do 

início do sono; desordem de ajustamento do sono; falta de estabelecimento de limites; 

síndrome da alimentação noturna; inadequada higiene do sono; alterações do ritmo circadiano 

(atraso em fase do sono e fase do sono adiantada) (PESSOA, 2008; SHAKANKIRY, 2011). 

As intrínsecas apresentam base biológica e correspondem às desordens primárias 

do sono. São dissonias intrínsecas: síndrome da apneia/hipopneia obstrutiva do sono 
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(SAHOS); narcolepsia; síndrome das pernas inquietas; insônia psicofisiológica (PESSOA, 

2008). 

Síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono (SAHOS) caracteriza-se pela 

obstrução parcial ou total das vias aéreas superiores, o que leva a interrupções intermitentes 

da ventilação, alterações de gases arteriais, do padrão normal de sono e, consequentemente, a 

sintomas diurnos. Diagnóstico e tratamento precoce são importantes para evitar complicações 

graves, aproveitamento escolar deficiente, retardo do crescimento, atraso no desenvolvimento, 

hipertensão pulmonar e morte (PRADELLA-HALLINAN; MOREIRA, 2008). 

A narcolepsia implica sonolência diurna excessiva e manifestações anormais do 

sono REM, todos os dias, pelo menos três meses. Os ataques de sono em geral se manifestam 

2 a 6 vezes por dia, com 10 a 20 minutos de duração. Podem ocorrer em momentos 

inapropriados (na alimentação, na fala no adulto dirigindo). Geralmente, tem início na 

adolescência ou idade adulta, até antes de 10 anos de idade (SADOCK, 2007; PESSOA, 

2008).  

A síndrome das pernas inquietas é um distúrbio do movimento caracterizado pela 

sensação de desconforto durante o repouso (beliscos, formigamento, dormência, dor), 

prejudica o início do sono (PRADELLA-HALLINAN; MOREIRA, 2008).  

Insônia psicofisiológica representa inabilidade de dormir, raramente acontece em 

criança. A ansiedade produzida pela dificuldade de dormir exacerba a insônia. 

Parassonias consistem de alterações do sono manifestadas pelos movimentos, 

comportamento, emoções, percepções, sonhos e funcionamento do sistema nervoso 

autônomo. São distúrbios relacionados a despertares, despertar parcial e o de transição de 

estágios do sono. Muitas parassonias são manifestações da ativação do sistema nervoso 

central. Mudanças do sistema nervoso autônomo e da atividade muscular e esquelética são 

caraterísticas predominantes (THORPY, 2005). 

A Classificação Internacional de Desordens do Sono divide parassonias em quatro 

grupos: 1- Desordens do despertar; 2- Distúrbios de transição do sono e vigília; 3- Parassonias 

do sono REM; 4 – Outras parassonias (THORPY, 2005; PESSOA, 2008). 

São desordens do despertar: Despertar confusional; Terror noturno e 

Sonambulismo. Em desordens de despertar, também denominadas parassonias do sono 

NREM, tem-se despertar parcial, anômalo, associados ao crescimento e desenvolvimento, 

com incidência familial, não influenciando no desenvolvimento pôndero-estatural ou 

neuropsicomotor. Manifestam–se em crises que, apesar de atemorizantes para a família, se 

resolvem espontaneamente com a idade. Os episódios parecem ser causados pelo despertar 
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incompleto, com duração de 1 a 30 minutos, e predominam na primeira metade da noite 

(PESSOA, 2008; PRADELLA-HALLINAN; MOREIRA, 2008).  

Despertares confusionais surgem no sono profundo (NREM) e são episódios de 

confusão e desorientação. Durante a crise a criança parece estar acordada, mas não reconhece 

os pais, não responde, chora, grita e pode falar frases ininteligíveis, apresenta sudorese e 

agitação motora, de 5 a 15 minutos (ou horas) e cessam espontaneamente, havendo amnésia 

posterior (PESSOA, 2008). 

O terror noturno trata-se do despertar no primeiro terço da noite, durante o sono 

NREM. Quase sempre inicia com grito agudo ou choro, acompanhado de manifestações 

comportamentais de atividade intensa beirando o pânico. Terrores noturnos, como episódios 

isolados, são muito frequentes. Cerca de 1% a 6% de crianças têm esse distúrbio, mais 

comum no menino do que na menina (SADOCK, 2007). 

O sonambulismo é caracterizado por episódios em 30% das crianças. O quadro 

típico é da criança que “conversa” ao dormir, senta na cama, levanta e anda pelo quarto ou 

pela casa. Atos complexos, comer, tomar banho, andar de bicicleta, têm sido descritos 

(PRADELLA-HALLINAN; MOREIRA, 2008). 

Distúrbios de transição do sono-vigília: Distúrbio rítmico dos movimentos; 

Mioclonia hípnica; Sonilóquio. O rítmico do movimento são movimentos estereotipados da 

cabeça ou do corpo, caracterizam-se pelo balanço do segmento cefálico, no sentido lateral ou 

latero-posterior, na transição da vigília ao sono NREM, estágios 1 e 2, no tempo de 5 a 15 

minutos e podem variam de intensidade, às vezes são violentos, de causa desconhecida 

(PESSOA, 2008). 

O sonilóquio define-se como emissão da fala ou de sons inteligíveis no sono. Dá-

se em qualquer estágio do sono (REM ou NREM). São episódios de curta duração, e algumas 

vezes, sons produzidos prejudicam o sono de familiares (PESSOA, 2008). 

Mioclonia hípnica caracteriza-se pela contração única e súbita do músculo das 

pernas (“solavanco” no início do sono), ocasionalmente de braços, cabeça e músculos 

posturais, em qualquer idade, não considerada patológica, exceto quando produz insônia, na 

dificuldade no inicío do sono (PESSOA, 2008). 

Parassonias do sono REM são pesadelos e paralisia do sono. Com pesadelo, a 

criança acorda em estado de ansiedade, com taquicardia, taquipneia e, frequentemente, 

lembra-se de parte do conteúdo dos sonhos. A paralisia isolada do sono é caracterizada pelo 

período de incapacidade de mover-se voluntariamente todos os grupos musculares, exceto o 
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diafragma e músculos oculares, no início do sono ou imediatamente ao acordar (PRADELLA-

HALLINAN; MOREIRA, 2008; PESSOA, 2008). 

Parassonias: Bruxismo e Enurese noturna. O bruxismo apresenta-se por meio de 

movimentos, ranger e/ou apertar dentes, com mais frequência na primeira metade da noite, 

associados ao sono REM, tornando-se exacerbado por fatores estressantes e ansiedade. É 

comum em criança com paralisia cerebral e retardo mental (PRADELLA-HALLINAN; 

MOREIRA, 2008). 

Enurese noturna é micção involuntária durante o sono, em idade em que a criança 

já deve apresentar controle vesical noturno (5 anos, menino e 6, menina) (PESSOA, 2008). 

A compreensão da classificação de distúrbios do sono favorece o planejamento de 

intervenções direcionadas à criança, todavia reconhecem-se, na família, os primeiros a sofrer 

o impacto do problema, como também principais envolvidos no processo de restabelecimento 

do padrão de sono da criança. Sendo assim, estudos de análise de implicações de distúrbios do 

sono, na criança e família, apresentam-se na seção subsequente. 

  

3.2 Implicações dos Distúrbios do Sono no Contexto da Infância e Família  

 

Consirado o sono necessidade humana básica reparadora e restaurativa, supõe-se 

que sua privação repercute em numerosos efeitos à saúde da criança. Dessa forma, as 

principais repercussões da pobre qualidade de sono resultam em sintomas físicos e 

psicossociais (MATRICCIANI et al., 2014). 

Sono inadequado não se manifesta apenas como sonolência, bocejos, e manifestações 

clássicas de sonolência ocorrem em adultos. Em vez disso,  a sonolência, muitas vezes, toma 

forma de distúrbios de humor e de comportamento, hiperatividade, falta de controle de 

impulso, disfunções neurocognitivas, como desatenção, que resultam em importantes 

problemas sociais e de aprendizagem (MINDELL; OWENS, 2003; GREGORY; ELEY; 

O’CONNOR; PLOMIN, 2004; SHAKANKIRY, 2011). 

Estudo longitudinal (1998-2010), do instituto de estatística de Québec, mostrou que 

significativa falta de sono, mesmo transitória, causa efeitos negativos sobre o 

desenvolvimento cognitivo, socioemocional e físico da criança em idade escolar (PETIT et 

al., 2010).  

Os autores ressaltam que curta duração do sono parece estar associada com  

inferior desempenho cognitivo, sintomas de hiperatividade-impulsividade e aumento do risco 

de excesso de peso ou obesidade. No geral, associações entre sono e desenvolvimento, 
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indicam sensível período da infância, durante o qual a falta de sono é prejudicial do 

desenvolvimento, mesmo que duração do sono aumente mais tarde (PETIT et al., 2010). 

Crianças com privação de sono evidencia alterações de  humor, comportamentais 

e deficiência cognitiva, bem como efeitos sobre a saúde física (VAN et al., 2007; FLINT et 

al., 2007). Há evidência de que o sono insuficiente ou ineficaz afeta negativamente a 

aprendizagem, memória, flexibilidade cognitiva, criatividade verbal, atenção, raciocínio 

abstrato, e funções executivas, relacionados com córtex pré-frontal (DURMER; DINGER, 

2005). 

Efeitos de desempenho cognitivo, maior eficiência do sono de criança saudável, 

em idade escolar, associam-se com melhores notas em matemática, e inglês e francês como 

segunda língua. Sono suficiente e eficiente é essencial, intimamente relacionado com o 

adequado funcionamento dos processos cognitivos que determinam desempenho acadêmico 

(ANDERSON et al., 2009; LIM; DINGES, 2010). 

Alterações significativas, no desempenho cognitivo diário, foram investigadas em 

relação à qualidade de sono noturno, ao tempo na cama e ao cansaço diurno, em estudo com 

crianças de 8 a 11 anos. Os resultados indicaram que todos os aspectos foram preditivos de 

oscilações de desempenho, na escola e na vida cotidiana. Qualidade e tempo de sono na cama 

são preditores de desempenho, na parte da manhã, e cansaço no período da tarde (KONEN; 

DIRK; SCHIMIEDEK, 2014). 

Estudos estabelecem aumento do risco de disfunção cardiovascular, em criança 

com distúrbios respiratórios do sono, desde o aumento da pressão arterial e alterações 

ecocardiográficas a perturbações sutis, em funções autonômicas e marcadores inflamatórios, 

como proteína C-reativa (WITMANS; YOUNG, 2011). Evidências sugerem que criança com 

distúrbios respiratórios do sono tem alterações na pressão arterial e frequência cardíaca em 

eventos obstrutivos semelhantes, em magnitude aos descritos em adultos (O’DRISCOLL et 

al., 2009), e existe forte relação entre pressão sistólica e diastólica e gravidade dos  distúrbios 

respiratórios do sono (AMIN et al., 2004; AMIN et al., 2008; LI et al., 2009; WITMANS; 

YOUNG, 2011).  

A avaliação dos pais sobre traços de comportamento do filho mostrou que 47,2% 

das crianças tinham problemas de concentração; 43,6%, descritas como agitadas, 34,5% 

choravam facilmente, 32,7 % roíam unhas; 29%, vistas como tímidas e 9%, agressivas. Entre 

16 crianças roncadoras (29% da amostra), 7 apresentaram dificuldades de concentração; 5, 

sono agitado e 3 consideradas agressivas. De 36 crianças com sono agitado (65% da amostra), 
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17 apresentaram dificuldades de concentração. Entre 24 crianças, ditas “crianças agitadas” 

(44% da amostra), 18 apresentaram sono agitado e 10 roncavam (POTASZ et al., 2008). 

Problemas de regulação fisiológica também podem se relacionar à privação do 

sono. Criança com sono consolidado, medido objetivamente pela actigrafia, apresentou níveis 

mais baixos de cortisol, ao despertar, em comparação à criança cujo sono era fragmentado 

(SCHER et al., 2009). 

A gravidade de apneia obstrutiva do sono associa-se ao aumento de resistência à 

insulina, o que sugere que eventos de hipóxia, durante o sono, estão associados com aumento 

de níveis de resistência à insulina, no início da manhã, em criança com peso normal e 

sobrepeso, com apneia obstrutiva do sono (SHAMSUZZAMAN et al., 2014). 

Revisão sistemática indicou possível associação entre duração do sono e peso, 

mostrando que curta duração é, forte e consistentemente, associada com atual ou futura 

obesidade, visto que a privação do sono predispõe a frequente ingestão de alimentos, no 

período em que se está dormindo, com consequente aumento de ingestão calórica e ganho de 

peso (PATEL; HU, 2008). 

A perda de sono também implica lesões da infância, quedas, atropelamento e 

acidente de bicicleta (DAVIS; PARKER; MONTGOMERY, 2004). Criança com perda de 

sono é mais propensa a sofrer acidente, nas 24 horas subsequentes, que criança que dorme o 

suficiente. Além disso, quanto mais horas a criança permanece acordada, o risco de sofrer 

lesões aumentou (VALENT; BRUSAFERRO; BARBONE, 2001). 

Criança em idade entre 1 e 14 anos, que apresentou privação do sono, na semana 

anterior, possui aproximadamente três vezes risco de acidente com lesões, que exige 

atendimento de emergência (BOTO et al., 2012). 

Nesse ínterim, as consequências do distúrbio do sono se estendem aos pais, pela 

relação direta e constante com a criança, por meio de processos familiares estabelecidos. A 

família, suporte de cuidados, sofre os efeitos dos problemas de sono dos filhos. Dependendo 

do grau de dependência da criança para a realização de cuidados diários, os pais, cuidadores 

oficiais, são os primeiros a sentirem o resultado refletido em alterações no cotidiano de vida. 

As principais consequências dos problemas do sono dos filhos estão descritas a seguir. 

Existem múltiplas relações entre padrão de sono da criança e impacto na vida dos 

pais, principalmente efeitos relacionados à qualidade do sono materno, instabilidade no 

humor, maior estresse, e baixa produtividade durante o dia. Além disso, mães de criança com 

significativas interrupções do sono apresentaram sintomas depressivos, fadiga, sonolência 
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diurna, e relataram aumento de sentimento de estresse e sobrecarga de cuidado (MELTER; 

MINDELL, 2007). 

Estudo de avaliação de sintomas de depressão de mães de criança com insônia em 

São Paulo e Barcelona, mostrou que 91,3% das mães relataram sono ruim, dessas 69,5% 

apresentaram sinais e sintomas de depressão. Nas mães de São Paulo, constatou-se correlação 

direta entre a qualidade do sono e nível de depressão (TENENBOJM et al., 2008). 

Estudo longitudinal com crianças australianas indicou que os distúrbios de sono 

de crianças pequenas e pré-escolares associam-se a prejuízos da saúde de mães e pais, de 

modo especial na saúde mental das mães sem antecedentes clínicos de depressão (MARTIN et 

al., 2007). 

Problemas de sono dos filhos, por afetarem o dos pais, têm influência indireta na 

relação entre pais e filhos (BORDELEAU et al., 2012; MORRELL & STEELE, 2003), 

constituindo, um estressor da família e desafio ao bem-estar dos pais (LAM; HISCOCK; 

WAKE, 2003). 

Grave comprometimento do estado de saúde e qualidade de vida percebem-se em 

pais de criança com atraso psicomotor e distúrbios do sono. Mais de 50% dos pais sofriam de 

distúrbio do sono (por exemplo, latência do sono prolongado, duração do sono encurtado). 

Distúrbios do sono de criança foram correlacionam-se com o sono, com insuficiência do 

funcionamento físico, mental, social e na capacidade de trabalho dos pais (TIETZE et al., 

2014). 

 Os autores afirmam que inúmeros estressores associados à paternidade de criança 

com atraso do DNM, pais afetados perdem, em média, cerca de uma hora por noite, cuidando 

do filho. As interrupções de sono e dificuldades resultantes ao adormecer (cerca de 50% dos 

pais mostram latência do sono prolongado) impedem manutenção do padrão de sono 

saudável. As frequentes interrupções, na fase de relaxamento do ciclo do sono, fazem os pais 

experimentarem uma espécie de exaustão crônica (TIETZE et al., 2014). 

Ao comparar grupos de pais de criança com e sem distúrbios do sono, identificou-

se que os pais de criança com distúrbios relataram possuir mais estresse do que os do grupo 

comparação. No contexto interativo entre pais e filhos, os pais do grupo distúrbios do sono 

realizaram interações de ninar, o que interferiu com a autoregulação do sono-vigília, e  

apresentaram menor sensibilidade durante a alimentação interação dos pais do grupo 

comparação. Finalmente, mães e pais do grupo de distúrbio-sono relataram menos 

envolvimento em cuidado da criança que os do grupo de comparação (MILLIKOVSKY-

AYALON; ATZABA-PORIA; MEIRI, 2015). 
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4 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

4.1 Adaptação transcultural e propriedades psicométricas de instrumentos de medida 

 

4.1.1 Adaptação transcultural 

 

A adaptação transcultural de instrumento para uso em novo país, cultura e/ou 

linguagem, requer metodologia única, a fim de alcançar equivalência entre a fonte original e 

línguas alvo. Reconhece-se que instrumentos de medidas estão sendo utilizados em todas as 

culturas, itens não devem apenas ser traduzidos linguisticamente, mas adaptados 

culturalmente, a fim de manter a validade do conteúdo de instrumento, em diferentes culturas 

(BEATON  et al., 2007). 

Desta forma, está-se mais confiante em descrever o impacto da doença ou 

tratamento, de forma semelhante às pesquisas multinacionais. O termo "adaptação 

transcultural" é usado para englobar processo de análise da língua (tradução) e problemas de 

adaptação cultural no processo de elaboração de instrumento para uso em outro país 

(BEATON  et al., 2007). 

A adaptação cultural de instrumento de medida de saúde, a fim de ser utilizado em 

país diferente, requer metodologia específica a fim de que escala ou medida sejam válidas em 

país diferente do qual foi validado. Não basta realizar trabalho de tradução, mas também 

passar pelo processo de adaptação cultural para que mantenha validade de conteúdo na nova 

língua e nova população (VIANA; MADRUGA, 2008). 

Os autores realizaram adaptação transcultural de instrumento de um idioma para 

outro, todavia não há consenso quanto à melhor metodologia a ser usada. A proposta de 

Beaton e colaboradores é a mais utilizada. Os autores, ao analisarem pesquisas em adaptação 

e validação de instrumento, publicadas no período de 1966 a 1992, padronizaram proposta 

para instrumento de medida usado, particularmente, na área da saúde (VICTOR, 2007). 

Neste estudo, optou-se por seguir a metodologia de Beaton et al. (2007) 

Recommendations for the Cross-Cultural Adaptation of Health Status Measures da Academia 

Americana de Cirurgiões Ortopédicos (AAOS – American Academy of Orthopaedic 

Surgeons) e  Instituto para Trabalho e Saúde de Toronto que consiste na revisão da proposta 

publicada em 1998. 
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Figura 1. Representação gráfica das etapas de adaptação cultural recomendado para 
aprovação da versão de um instrumento traduzido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1: Tradução Inicial (produção de T1 e T2) 

   As duas traduções independentes são produzidas pelos tradutores bilíngues que 

têm língua-alvo a língua materna. Cada tradutor produz relatório escrito da tradução feita. Os 

comentários se incluem para destacar frases desafiadoras ou incertezas, com a justificativa das 

escolhas finais. O conteúdo do item, resposta de opções, instruções e pontuação é convertido 

no mesmo processo. Os dois tradutores devem ter perfis diferentes para garantia de melhor 

tradução possível (BEATON  et al., 2007). 

 Um dos tradutores deve ser informado sobre tipos de conceitos do instrumento a 

ser traduzido.  As adaptações destinam-se à equivalência de perspectiva clínica, e produzem 

tradução que é equivalência confiável pela perspectiva de medição (BEATON  et al., 2007). 

O outro tradutor não deve ser ciente e nem informado dos conceitos quantificados. 

Conhecido como tradutor "ingênuo", tem maior probabilidade de detectar diferenças sutis nos 

significados das palavras do que o outro tradutor. Não deve atuar com finalidade acadêmica e 

sim oferecer tradução que reflita a linguagem utilizada pela população comum. A segunda 

Etapa I 
Tradução Inicial 

Dois tradutores (T1 e T2) 
Do idioma original para o idioma alvo 
Tradutores: informado e não informado	  

Etapa II 
Síntese das traduções 

Etapa III 
Tradução de volta ao idioma original 

(Backtranslation) 

Etapa IV 
Revisão por comitê de especialistas 

Etapa V 
Teste da versão pré-final 

Síntese de T1 e T2 para T-12 
Verificar as discordâncias e concordâncias 	  

Dois tradutores nativos do idioma original e não 
informados 
Tradução da T-12 para BT1 e BT2 

Todas as versões examinadas por um Comitê 
formado por especialistas bilíngues.	  

n = 30 a 40 
Verificar o entendimento dos itens	  
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tradução, muitas vezes, destaca significados ambíguos do instrumento original (BEATON  et 

al., 2007). 

 

Etapa 2: Síntese das duas traduções (produção da versão T12) 

Para produção de síntese das duas traduções, terceira pessoa, imparcial, é 

adicionada à equipe. Sem papel é servir como mediador na discussão das diferenças de 

tradução, para produzir documentação escrita do processo. Trabalhando pelo questionário 

original, bem como a versão do primeiro (T1) e do segundo tradutor (T2), síntese das 

traduções, resultando em tradução comum (T-12). Relatório documentando o processo de 

síntese, cada tema abordado, e como ele foi resolvido, é concluído para evitar julgamentos 

prévios (BEATON  et al., 2007). 

 

Etapa 3: Tradução de volta ao idioma original (produção das versões BT1 e BT2) - 
Backtranslation 
 

Trabalhando pela da versão T-12 do questionário, totalmente cego para a versão 

original, o instrumento é então traduzido de volta para a língua original. É processo de 

validade, ou seja, verificar para garantir que a versão traduzida reflita, com precisão, o 

conteúdo dos itens da versão original (BEATON  et al., 2007).  

O processo de tradução de volta ao idioma original, frequentemente, melhora a 

redação pouco clara das traduções. No entanto, o acordo entre a tradução de volta e a versão 

original não garante versão satisfatória da tradução inicial (T-12). Tradução de volta ao 

idioma original é apenas um tipo de verificação de validade, indicada para destaque de 

inconsistências grosseiras ou erros conceituais de tradução (BEATON  et al., 2007). 

Traduções de volta ao idioma original (BT1 e BT2), são produzidas por duas 

pessoas bilíngues, com o idioma de origem (Inglês). Os tradutores não devem estar cientes e 

nem informados sobre os conceitos explorados, e devem ser de preferência sem formação 

médica. As principais razões são de evitar viés de informação e suscitar significados 

inesperados dos itens do questionário traduzido (T-12) (BEATON  et al., 2007). 

 

Etapa 4: Revisão do comitê de especialistas 

A composição do comitê de especialistas é crucial para alcance de equivalência 

transcultural do instrumento traduzido. A composição mínima da comissão inclui pelo menos: 



 

	  

42	  

um metodologista, profissional de saúde, profissional de linguística, bem como todos os 

tradutores (BEATON  et al., 2007).  

O papel do comitê de especialistas é consolidar versões e componentes do 

questionário, incluindo instrumento original, instruções, pontuação e versões traduzidas (T1, 

T2, T12, BT1, BT2), e desenvolver a versão pré-final do instrumento para testes de campo. O 

Comitê reverá todas as traduções e chegar a consenso sobre qualquer discrepância. Os 

relatórios da razão de cada decisão das etapas anteriores do processo também devem estar 

disponíveis (BEATON  et al., 2007). 

As decisões precisam ser adotadas para a equivalência entre a versão original e 

final em quatro áreas (BEATON  et al., 2007): 

Equivalência semântica: As palavras significam a mesma coisa? Seus múltiplos significados 

estão no item? Há dificuldades gramaticais de tradução? 

Equivalência idiomática: Coloquialismos ou expressões idiomáticas são difíceis de tradução. 

Pode ser necessário formular expressão equivalente na versão de destino. Por exemplo, o 

termo "sentimento para baixo coração e azul", do SF-36, tem sido muitas vezes de difícil 

tradução, e item com significado semelhante deve ser encontrado pelo Comitê. 

Equivalência Cultural: Itens que procuram capturar experiência de vida diária, muitas vezes, 

variam em diferentes países e culturas. Em alguns casos, determinada tarefa não pode 

simplesmente ser experimentada na cultura de destino, mesmo se traduzível. Para resolver a 

situação, instrumento abordando ação semelhante ou intenção na cultura alvo, precisa ser 

identificado para substituição do item original. Por exemplo, a pergunta "Você tem 

dificuldade para comer com garfo?" Pode haver de ser substituído por outro utensílio, como o 

pauzinho, se for o utensílio comum usado na cultura alvo. 

Equivalência Conceitual: Muitas palavras mantêm significado conceitual entre diferentes 

culturas. Por exemplo, o significado de "ver a sua família tanto quanto você gostaria" difere 

entre culturas baseadas no conceito do que define "família" (ou seja, nuclear contra outros 

membros da família nuclear). 

Consenso entre os membros do Comitê deve ser alcançado em todos os itens e, se 

necessário, o processo de tradução inicial e reversa deve ser repetido para esclarecer redação 

do item. A vantagem de os tradutores estarem no Comitê é que as discrepâncias ou alterações 

no texto podem ser realizadas imediatamente. Itens, instruções, opções de resposta e 

pontuação devem ser considerados (BEATON  et al., 2007). 
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Etapa 5: Teste da versão Pré-Final do instrumento 

A fase final do processo de adaptação é o teste. O teste de campo do novo 

questionário usa a versão pré-final com sujeitos/pacientes, de preferência, entre 30 e 40 

pessoas, conforme definição de metas (BEATON  et al., 2007). 

O participante responde o questionário, depois entrevistado para sondar o que 

julgava significar cada item do questionário e resposta. Tanto significado dos itens e  

respostas são verificados. Isso garante se versão adaptada apresenta equivalência, em situação 

de aplicação. A distribuição de respostas é examinada para procura de alta proporção de itens 

em falta (BEATON  et al., 2007). 

Note-se que, enquanto a fase fornece dicas úteis de como o indivíduo interpreta os 

itens do questionário, não se aborda a validade de construto, confiabilidade ou padrão de 

resposta ao item, também fundamental para descrição de adaptação cultural de sucesso. O 

processo descrito prevê medida de qualidade na validade de conteúdo. Testes adicionais, para 

verificação de propriedades psicométricas do questionário, são altamente recomendados, 

porém não necessários para a aprovação da versão traduzida (BEATON  et al., 2007).  

 

4.1.2 Propriedades psicométricas de instrumentos de medida 

 

Independentemente de instrumento de medição ser novo ou desenvolvido para uso 

em pesquisa científica, indícios de confiabilidade e validade são de importância crucial para o 

investigador e avaliador da pesquisa (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

Estudos metodológicos destinam-se a determinar a qualidade de instrumentos 

usados pelos clínicos ou pesquisadores. Nessas avaliações psicométricas, informações sobre a 

confiabilidade e a validade do instrumento são cuidadosamente documentados (POLIT; 

BACK, 2011). 

O parâmetro de precisão ou fidedignidade dos testes vem referenciado uma série 

elevada e heterogênea de nomes. São nomes que resultam do próprio conceito do parâmetro, 

isto é, procura-se expressar o que de fato representa para o teste. São principalmente precisão, 

fidedignidade e confiabilidade. Outros resultam diretamente do tipo de técnica utilizada na 

coleta empírica da informação ou da técnica estatística para a análise dos dados empíricos 

coletados. Entre os nomes, relacionam-se os seguintes: estabilidade, constância, equivalência, 

consistência interna (PASQUALI, 2009). 

A confiabilidade é definida como medida em que o instrumento produz os 

mesmos resultados sobre medidas repetidas, diz respeito então à coerência, precisão, 
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estabilidade, equivalência e homogeneidade. A estabilidade refere-se à capacidade de 

produção dos mesmos resultados com testagem repetida. A homogeneidade significa que 

todas as questões medem o mesmo conceito ou característica. Diz-se que o instrumento exibe 

equivalência se produz os mesmos resultados quando do uso de instrumentos equivalentes ou 

paralelos (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

A estabilidade de instrumento é o grau em que resultados similares se obtêm em 

duas ocasiões diferentes. A estimativa de confiabilidade foca a sustentabilidade do 

instrumento em influências externas ao longo do tempo. A medição, com o passar do tempo, é 

importante quando o instrumento é usado em estudo longitudinal, usado em várias ocasiões. 

Os testes utilizados para estima da estabilidade são teste-reteste e forma paralela ou alternada 

(POLIT; BECK, 2011; LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

A homogeneidade ou consistência interna refletem e medem o mesmo conceito 

entre questões do instrumento. Isso significa que as questões se correlacionam ou são 

complementares umas com as outras. A homogeneidade se avalia com base em quatro 

métodos: questão de correlações totais, confiabilidade de metade dividida, coeficiente de 

Kuder-Richardson (KR-20) ou alfa de Cronbach (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

Equivalência refere-se ao grau de concordância entre dois ou mais observadores 

ou codificadores a respeito de escores de instrumento. Com elevado grau de concordância, 

pressupõe-se que erros de medição foram minimizados. Existem dois métodos de testar 

equivalência: confiabilidade interavaliador e forma alternada ou paralela (POLIT; BECK, 

2011; LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

                   Confiabilidade e validade de instrumento não são qualidades totalmente 

independentes. O instrumento de medição não confiável não pode ser válido. Instrumento 

errático ou impreciso não mede validamente atributo. Todavia o instrumento confiável, às 

vezes, não é válido (POLIT; BECK, 2011). 

A validade indica se o instrumento de medição mede exatamente o que deve 

medir. O instrumento válido reflete verdadeiramente o conceito do que deve medir 

(LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001).  

Os psicometristas recorrem a técnicas para viabilização da demonstração da 

validade dos instrumentos. Fundamentalmente, as técnicas podem se reduzem a três grandes 

classes (modelo trinitário): técnicas que visam à validade de construto, validade de conteúdo e 

validade de critério (PASQUALI, 2009). 

Validade de conteúdo representa o universo do conteúdo ou o domínio de dado 

construto. O universo do conteúdo fornece estrutura e base para formulação de questões que 
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representaram adequadamente o conteúdo. A preocupação é de se o instrumento de medição e 

questões que contém é representativo do domínio do conteúdo que o pesquisador pretende 

medir (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

A validade de conteúdo baseia-se em julgamento. Não existem métodos 

totalmente objetivos para garantia de cobertura adequada do conteúdo do instrumento, porém 

é cada vez mais comum o uso de grupo de especialistas independentes para avaliação de 

validade do conteúdo. Geralmente, os pesquisadores calculam o índice de validade de 

conteúdo (IVC) que indica em que medida as opiniões de especialistas são congruentes. 

Sugere-se IVC de 0,90 como padrão para estabelecimento de excelência da validade de 

conteúdo do instrumento (POLIT; BECK, 2011).  

Subtipo de validade de conteúdo é a validade de rosto ou aparente, tipo 

rudimentar de validade que verifica basicamente que o instrumento apresenta aparência de 

medição do conceito (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001).  

Na validade de critério, busca-se estabelecer relação entre escores do instrumento 

e critérios externos. O instrumento é considerado válido quando seus escores correspondem 

fortemente aos do critério (POLIT; BECK, 2011).  

Distinguem-se dois tipos de validade de critério: validade preditiva e validade 

concorrente. A diferença fundamental é basicamente questão de tempo entre a coleta da 

informação pelo teste a ser validado e a da informação sobre critério. Se as coletas são (mais 

ou menos) simultâneas, a validação é do tipo concorrente; caso os dados sobre critério sejam 

coletados após a coleta da informação sobre o teste, fala-se em validade preditiva 

(PASQUALI, 2003). 

Em conclusão, a validade concorrente só faz sentido se houver testes 

comprovadamente válidos que possam sirvam de critério contra o qual se quer validar novo 

teste que tenha vantagens sobre o antigo (por exemplo, economia de tempo etc.) 

(PASQUALI, 2009).  

Após estabelecimento do critério, estima-se a validade por meio do coeficiente de 

validade, calculado pela fórmula matemática que correlaciona escores do instrumento e da 

variável de critério. Os coeficientes (r) variam de 0,00 a 1,00, sendo que valores mais 

elevados indicam maior validade relacionada ao critério. São desejáveis coeficientes de 0,70 

ou mais (POLIT; BECK, 2011). 

A validação de construto é o esforço para testar hipóteses, em geral, relacionada 

com perspectiva teórica. Os construtos são explicados em termos de conceitos abstratos; os 

pesquisadores fazem previsões sobre o modo como o construto-alvo vai funcionar, em relação 
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aos demais. O estabelecimento da validade de construto é um processo complexo que envolve 

estudos e abordagem, entre as quais, existem testagem de hipótese, fator analítico, 

convergente e divergente, e abordagens de grupos contrastados (POLIT; BECK, 2011). 

Usada a validade de testagem de hipóteses, o investigador recorre à teoria ou 

conceito relacionado ao projeto do instrumento de medição para desenvolvimento de 

hipóteses de comportamento de indivíduos, com escores variados sobre a medida 

(LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001).  

A validade convergente refere-se à busca de medidas do construto. Às vezes, dois 

ou mais instrumentos que medem teoricamente o mesmo construto são identificados e ambos 

administrados pelos mesmos sujeitos da pesquisa, em seguida, análise correlacional é 

realizada. Se as medidas se correlacionam de forma explícita, a validade convergente é 

sustentada (PASQUALI, 2003; LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

A validade divergente ou discriminante usa abordagens de medição que 

diferenciam o construto de outros possivelmente semelhantes. Se a medida é negativamente 

relacionada com outras, a validade é fortalecida (PASQUALI, 2003; LOBIONDO-WOOD; 

HABER, 2001). 

Na abordagem de grupos contrastados ou conhecidos, o pesquisador identifica 

grupos de indivíduos que se suspeita apresentarem resultado extremamente alto ou baixo nas 

características medidas pelo instrumento, administrado para o grupo de resultado alto e para o 

resultado baixo, e escores obtidos são examinados. Teste ou análise t de variação é usado para 

verificar estatisticamente a diferença entre os grupos (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

A abordagem de validação do construto emprega procedimento estatístico 

conhecido como análise fatorial, ou seja, método de identificação de conjuntos de itens 

relacionados a instrumento. O procedimento é empregado na identificação e agrupamento de 

medidas diferentes de atributo subjacente para distingui-las de medidas de atributos diferentes 

(POLIT; BECK, 2011; LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 
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5 MÉTODO 

 

5.1 Tipo de Estudo 

 

Estudo metodológico, com abordagem quantitativa, visa à tradução, adaptação 

cultural e validação de questionário de avaliação de distúrbios do sono, em criança com e sem 

PC. A pesquisa metodológica investiga os métodos de obtenção, organização e análise de 

dados, com a finalidade de elaborar, validar e avaliar instrumento e técnicas de pesquisa, 

direcionada ao desenvolvimento de ferramentas específicas para a coleta de dados,  

questionários, escalas ou instrumentos psicométricos (POLIT; BECK, 2011). 

 

5.2 Tradução e Adaptação Cultural 

 

O processo de tradução, síntese das traduções, back-translation e Revisão pelo 

Comitê de Especialistas realizou-se em período de três meses, aproximadamente. Em março 

de 2013, a versão original do ISQ (ANEXO 1) foi enviada aos dois tradutores para tradução 

inicial, seguida, ao final do mesmo mês, pela síntese da tradução, em abril de 2013 da back-

translation e do comitê de especialistas, em maio de 2013. 

 

5.2.1.Tradução Inicial 

As traduções do ISQ se fizeram pelos tradutores independentes, com domínio do 

idioma inglês, para o idioma português. Os tradutores têm profissões e experiências distintas: o 

tradutor um (T1) não era da área da saúde, informado sobre o objetivo da tradução, entretanto 

o segundo tradutor (T2) tinha experiência na área da saúde, não informado acerca do objetivo 

da tradução (BEATON et al., 2007). 

Assim, T1 é jornalista brasileira, tradutora juramentada, informada sobre o 

objetivo da tradução. Enquanto T2 foi enfermeira oriunda dos Estados Unidos, doutora em 

enfermagem e nativa da língua inglesa, não informada sobre a finalidade do questionário a ser 

traduzido. Dessa etapa, resultaram as versões T1 e T2 (APÊNDICE A e B). 

 

5.2.2 Síntese da Tradução 

 

Após tradução inicial, do inglês para o português do Brasil, resultaram as versões 

T1 e T2, em seguida, efetivou-se síntese de traduções, por meio da comparação entre as duas 
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traduções e versão original, observando-se semelhanças e divergências, resultando na versão 

T12, com a finalidade de minimização de possíveis inadequações e divergências de tradução 

que modificassem o sentido das questões. Ao final da etapa, a única versão (T12) foi 

encaminhada para back-translation (APÊNDICE C). 

A síntese T12 realizou-se pelo grupo constituído pelas acadêmicas de enfermagem 

bolsistas de iniciação científica; uma doutoranda em enfermagem; e uma enfermeira, doutora 

em enfermagem, professora universitária e coordenadora da pesquisa. 

 

5.2.3 Tradução de volta ao idioma original (back-translation) 

 

Com a síntese T12 das traduções, o instrumento foi submetido à Backtranslation, 

retrotradução do português ao inglês, pelos tradutores bilíngues (BT1 e BT2) independentes 

que tinham o idioma inglês como língua nativa, fluentes no português brasileiro. BT1, 

enfermeira, doutora em enfermagem, professora universitária, e BT2, professor de inglês em 

escolas de idiomas em Fortaleza-CE, ambos procedentes dos Estados Unidos. 

 Cada tradutor recebeu carta convite para participação do estudo, Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e arquivo com a síntese T12 das traduções do 

ISQ. Dessa forma, após a backtranslation, resultaram nas versões BT1 e BT2 (APÊNDICE D 

e E). 

 

5.2.4 Revisão pelo Comitê de Juízes 

 

O comitê compôs-se de três especialistas: mãe de criança de 12 a 18 meses com 

ensino superior em filosofia, como representante do público-alvo, especialista em linguística 

brasileira e enfermeira nativa da língua inglesa que participou da backtranslation. Além dos 

especialistas, estiveram presentes na reunião: bolsista de iniciação científica, uma doutoranda, 

uma bolsista de apoio técnico e orientadora da pesquisa. 

A reunião de revisão pelo Comitê de Especialistas realizou-se no Laboratório de 

Comunicação (LabCom_Saúde) do Departamento de Enfermagem da UFC destinado à 

realização de pesquisas, reuniões, encontros, seminários, cursos, apresentações de pesquisas, 

defesa de dissertações e de teses, por meio de videoconferências e, especificamente, 

experimentos de comunicação em diversos contextos do cuidado de enfermagem. 

Na reunião, inicialmente houve breve apresentação das etapas do processo de 

tradução do ISQ e dos objetivos da revisão pelo comitê. Em seguida, solicitou-se que cada 
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membro observasse o kit com todas as versões dos instrumentos trabalhados até essa etapa. O 

kit continha os seguintes documentos de estudo: versão original do ISQ, duas traduções 

iniciais (T1 e T2), versão síntese das duas traduções (T12), versão backtranslation (BT1 e 

BT2), e instrumentos contendo as devidas orientações sobre procedimento com a avaliação do 

questionário sobre a equivalência semântica, idiomática, conceitual e cultural (APÊNDICE F 

e G). 

As versões foram condensadas em quadros no arquivo Word e apresentadas por 

meio de Data Show para facilitar a visualização e discussão dos itens do questionário. A 

análise e discussão das questões e respostas perdurou, aproximadamente, três horas e meia, e 

todos se empenharam em sugerir a melhor adequação em termos de equivalência semântica, 

cultural, idiomática e cultural. 

Para a mãe participante do comitê, os dois instrumentos relacionados às 

equivalências foram substituídos por um de equivalência semântica (APÊNDICE H), visto 

que não seria requerido à esta mesma a crítica dispensada pelos especialistas. 

Assim, à medida que cada item era discutido, imediatamente, as correções eram 

modificadas no arquivo exposto na sala, e ao final, após realizada todas as adequações 

sugeridas pelos membros do comitê, obteve-se a versão pré-final, denominada ISQ- versão 

brasileira, no decorrer no presente estudo para referir-se a versão traduzida para o português 

brasileiro. 

 

5.2.5 Teste da versão pré-final 

Nesta etapa, nos meses de junho a agosto de 2013, a última versão do questionário 

foi aplicada a 20 cuidadores, dez de criança sem PC e dez de criança com PC, a fim de se 

fosse verificar a compreensão acerca de questões do ISQ-versão brasileira.  

Durante o teste, foram observaram-se os seguintes aspectos: tempo para responder 

às questões; compreensão de questão-resposta e sugestões para facilitar aplicações futuras. 

Essa etapa foi necessária para demonstrar a compreensão das pessoas público-

alvo, frente às questões e respostas, todavia não forneceu informações acerca de propriedades 

psicométricas, modificadas pelo processo de tradução e adaptação cultural. 

As sugestões dos cuidadores advindas da aplicação teste foram consideradas e 

acrescidas à nova versão (APÊNDICE I). 

 

5.3 Avaliação das propriedades psicométricas 
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Com a adaptação de instrumento a outra cultura, tornou-se pertinente verificação 

das propriedades psicométricas para certificação de que, após adaptação não se tenham 

modificado as propriedades do instrumento original. A verificação psicométrica se fez por 

meio do processo de validação e confiabilidade. 

 

5.3.1 Validade do questionário 

A validade de conteúdo realizou-se pela partir da versão em português do ISQ, 

adaptado culturalmente, com a colaboração de juízes especialistas da área de saúde da criança 

e estudos do sono selecionados para procedimento de julgamento de conteúdo das questões e 

itens-resposta. 

Em relação ao número de especialistas para validação de conteúdo, a literatura 

não é uniforme. Rubio et al. (2003) recomendam seis a vinte especialistas. Westmoreland et 

al. (2000) afirmam depender da acessibilidade e disponibilidade dos especialistas. Para 

Pasquali (1999) e Bertoncello (2004), o número de especialistas deve ser seis. Sandin Bojo et 

al. (2004) ressaltam que quanto maior o número de expertos maior a chance de discordância.  

Seguindo recomendações de Lynn (1986), ao afirmar que o número ideal de 

integrantes do grupo responsável pelo julgamento da validade de conteúdo deve ser entre três 

a dez pessoas, optou-se por selecionar três profissionais, considerando que o número ímpar é 

comumente sugerido para evitar empate de opiniões, facilitando a tomada de decisões 

(LÓPEZ, 2004). 

Sem padronização de seleção de juízes especialistas, utilizaram-se como critérios:  

conhecimento, produção científica e experiência na área de saúde da criança e estudos do 

sono. A amostragem foi não probabilística intencional, a qual, segundo Polit e Beck (2011), o 

pesquisador seleciona intencionalmente sujeitos conhecedores de questões estudadas, 

utilizadas com vantagem para pré-teste de instrumento recém-criado.  

Como parâmetro de análise para a seleção de especialistas, estabeleceram-se 

exigências de titulação, produção científica e tempo de atuação, com a temática em discussão, 

conforme Gubert (2011), adaptando-se ao contexto deste estudo. Assim, segundo o mesmo 

autor, para seleção de juízes de conteúdo, os participantes devem obter, no mínimo, quatro 

pontos, de acordo com aspectos apresentados do quadro a seguir. 
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 Quadro 1 - Critérios de seleção de Juízes de conteúdo. Fortaleza, CE, Brasil, 2013. 

1. Ser Doutor   2 pontos 
2. Ser Mestre  1 ponto 

3. Ter experiência na área de saúde da criança e/ou estudo do sono, no 
mínimo, 5 anos. 

1 ponto 

4. Participar de grupos/projetos de pesquisa que envolvam a saúde da 
criança e/ou estudo do sono. 

1 ponto 

5. Ter pelo menos dois trabalhos publicados em periódicos com a 
temática saúde da criança e estudo do sono nos últimos três anos. 

1 ponto 

6. Ter desenvolvido tese ou dissertação na temática saúde da criança ou 
estudo do sono. 

1 ponto 

 

A validade de conteúdo se realizou em novembro de 2013 a fevereiro de 2014, 

por meio da avaliação de três juízes especialistas da área de saúde da criança. Todas eram 

enfermeiras: duas doutoras e uma pós-doutora, com idade entre 31 a 50 anos, com tempo de 

formação de 11 a 30 anos.  

Tinham ocupação com atividades de ensino, duas atuavam em pesquisa e uma na 

assistência. Todas apresentavam experiência profissional, na área de saúde da criança, com 

tempo de 11 a 22 anos. Duas participaram de estudos com validação de instrumentos, 

nenhuma realizou pesquisas sobre comportamento do sono de criança. Além disso, as 

especialistas estavam vinculadas a grupos de pesquisa em saúde da criança, além de 

apresentarem produção cientifica sobre tecnologia em saúde e validação de instrumento, duas 

realizaram dissertação e tese que abordaram a temática neonatologia.  

                    As especialistas selecionadas foram convidadas por meio de carta-convite, foi-

lhes entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a versão em 

português do ISQ com questões a serem respondidas acerca dos itens do instrumento, 

Questionário de Avaliação do ISQ-versão brasileira (APÊNDICE J). Avaliação: 1. Clareza e 

compreensão; 2. Associação para identificação com os distúrbios do sono; 3. Classificação 

dos itens em domínio; 4. Relevância; e 5. Grau de relevância dos itens do questionário, com 

prazo de 30 dias para a devolução do instrumento de avaliação preenchido. 

No tocante ao grau de relevância dos itens, o julgamento dos especialistas foram 

baseou-se em escala de 1 a 4: 1. Irrelevante; 2. Pouco relevante; 3. Realmente relevante; 4. 

Muito relevante. Assim, o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) utilizado para verificar a 

concordância entre os especialistas, contudo o julgamento subjetivo também foi considerado 

(POLIT; BECK, 2011). 
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O escore do IVC calcula-se por meio da soma de concordância dos itens marcados 

por “3” e “4” pelos especialistas, enquanto que itens com pontuação “1” ou “2” devem ser 

revisados ou eliminados.  Por isso, o IVC tem sido definido como a “proporção de itens que 

recebe uma pontuação de 3 ou 4 pelos juízes”. A fórmula de avaliação de item individual é 

(ALEXANDRE; COLUCI, 2011): 

 

 

IVC =  ___________________________________ 

 

 

Embora se tenha fundamental a validade de conteúdo, no processo de 

desenvolvimento e adaptação de instrumento de medidas, apresenta limitações por ser 

processo subjetivo, tornando-se necessária a aplicação de medidas psicométricas adicionais 

(RUBIO et al., 2003). 

A validação de construto se desenvolveu por meio da testagem de hipótese, quando o 

investigador  usa  teoria ou conceito de instrumento de mediação, no desenvolvimento de 

hipóteses de comportamento de indivíduos com escores variados sobre as medidas 

(LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

Dessa forma, efetuou-se a análise comparativa considerando a hipótese: A criança 

com PC, devido às características clínicas subjacentes ao problema neurológico, apresenta 

pontuação total do ISQ-versão brasileira superior à de criança saudável, respaldada em base 

de evidência de que criança com PC tende a apresentar altas pontuações, na aplicação de 

instrumento avaliativo do grau de distúrbios do sono, em comparação à criança em 

desenvolvimento típico (WAYTE et al., 2012; ATMAWIDJAJA et al., 2014). 

Para tanto, formaram-se dois grupos de cuidadores que preencheram versão em 

português do ISQ: Grupo 1 – Cuidadores de criança com diagnóstico definido de PC e idade 

entre 12 e 18 meses e Grupo 2 – Cuidadores de criança sem PC ou alterações neurológicas e 

idade entre 12 e 18 meses. Pela comparação entre os grupos, estabeleceu-se que o Grupo 1 

apresentaria maiores escores do que o 2, após administração do ISQ-versão brasileira. As 

diferenças de grau de pontuação indicam constructo valido ou não. 

Para comparação de médias de pontuação total do ISQ-versão brasileira, pelos 

grupos, utilizou-se o teste “t” de Student, conforme Polit e Beck (2011) recomendam, como 

procedimento apropriado para teste de significação estatística de diferença entre médias de 

grupos, denominado teste – t.  

1

número de respostas “3”ou “ 4” 

2

número total de respostas 
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Além disso, a investigação de associações entre escores do ISQ-versão brasileira e 

dados sociodemográficos, educacionais, dos cuidadores, e características clínicas da criança 

com PC foram analisadas mediante testes não paramétricos de χ2 e de razão de 

verossimilhança para análise de associações entre variáveis categóricas e pelo teste t de 

Student para a comparação de médias das variáveis quantitativas.  

Considerando que a análise fatorial é do tipo validade de constructo, com a 

finalidade de verificação de permanência entre os itens de instrumento, por meio de testagem 

dos índices de correlação de -1 a +1 (costuma-se indicar o valor de 0,30 como carga mínima 

necessária para o item ser representante útil do fator (PASQUALI, 1999); optou-se por não 

realiza-lá, visto que o ISQ-versão brasileira é composto por apenas 10 questões, não seguem 

mesma escala – questões objetivas e subjetivas, os itens não são categorizados em domínios, e 

o teste de normalidade das variáveis apresentou-se não normal. 

 

5.3.2 Confiabilidade do questionário 

Ao considerar as características do ISQ e propósitos do estudo, a estabilidade e a 

consistência interna foram mensuradas para testar a confiabilidade. 

As investigações de estabilidade realizaram-se através de procedimentos de 

confiabilidade teste-reteste. No caso, o pesquisador administra a mesma medida, mediante 

amostra de pessoas em duas ocasiões, depois comparam-se os escores (POLIT; BECK, 2011). 

Assim, para confiabilidade teste-reteste, readministrou-se o questionário aos 45 primeiros 

cuidadores, 20 cuidadores de criança com PC e 25 de criança sem PC, residentes em 

Fortaleza, no intervalo de oito a 15 dias, e os escores de questões de um a nove foram 

comparados por meio do coeficiente de correlação de Spearman, às médias de reaplicações 

pelo teste de Wilcoxon e às pontuações da questão dez, por tratar-se de variáveis categóricas 

(sim ou não), aplicou-se o teste de McNemar. 

A confiabilidade também se verificou por meio da consistência interna pelos 

Coeficientes de Spearman-Brown, Guttman Split-Half e Alfa de Cronbach, capazes de medir 

o grau de covariância entre os itens do instrumento, se as questões se correlacionarem ou se 

complementarem, assumindo valores de zero a um. Os valores do Alfa de Cronbach aceitáveis 

estão entre 0,70 e 0,90, quanto mais próximo de um, mais alto o coeficiente de confiabilidade 

(PASQUALI, 1997). 
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5.4 Local do Estudo  

O estudo foi realizado no Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce (NUTEP), 

em Fortaleza-CE,  com seleção de cuidadores de criança com PC, e, no Ambulatório de 

Especializado de Pediatria e Centro de Desenvolvimento Familiar (CEDEFAM), da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), com recrutamento de cuidadores de criança sem PC. 

O NUTEP é uma instituição sem fins lucrativos, do Complexo Hospitalar da 

Faculdade de Medicina da UFC, funciona desde 1987, como Centro de Referência, no 

Município de Fortaleza, no Ceará, para atendimento de criança de até oito anos de idade, sob  

risco de distúrbio do desenvolvimento neuropsicomotor. O serviço funciona em dois turnos de 

quatro horas (manhã e tarde), e presta assistência permanente a cerca de 600 crianças, 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (NUTEP, 2012). 

O Ambulatório de Pediatria dispõe de atendimento de criança, na faixa etária de 

até 12 anos, em especialidades médicas, consultas de enfermagem, atendimento 

psicopedagógico, serviços com imunobiológicos para a comunidade universitária, servidores e 

criança encaminhada ao ambulatório pediátrico, da Maternidade Escola Assis Chateaubriand 

(MEAC), pacientes do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), além daqueles 

oriundos de Unidades Básicas de Saúde. 

A Unidade do Cuidado de Enfermagem (UCE) do Centro de Desenvolvimento 

Familiar (CEDEFAM), da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), desenvolve, ao longo de 20 anos, ações independentes e interdependentes, de 

Enfermagem, realizando consultas à família em todo o ciclo vital, no consultório e domicílio, 

realizando trabalhos com os demais grupos da comunidade na busca de melhores resultados, 

na interação com famílias, em atenção primária de saúde (COSTA; COSTA; SARAIVA; 

BARROSO, 2007). 

O CEDEFAM é locus de desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado 

(modalidade comunitária urbana), por disciplinas de especialização e de graduação, locais de 

coleta de dados de teses de doutorado, dissertações de mestrado e monografias de 

especialização e graduação, além de campo de atividades de bolsistas de iniciação científica, 

extensão e de monitoria em práticas das disciplinas (COSTA; COSTA; SARAIVA; 

BARROSO, 2007). 

 

5.5 População e amostra 

A população do estudo constituiu-se de cuidadores de criança com PC, no 

NUTEP, e de cuidadores de criança sem PC, acompanhada no Ambulatório de Pediatria da 
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UFC e CEDEFAM. Para a amostra, considerou-se a recomendação de Pasquali (1999, p. 56): 

“entre 5 a 10 sujeitos por item do instrumento são suficientes para responder o tamanho 

amostral”. Dessa forma, tendo que o ISQ é composto por 10 itens, a amostra é de 50 a 100 

cuidadores, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Ao final do recrutamento, 

selecionaram-se 20 cuidadores de criança com PC e 50 sem PC. 

Critérios de inclusão na composição do Grupo 1: cuidadores de criança com 

diagnóstico definido de PC pelo neuropediatra, associado ou não a doenças e deficiências, 

com idade entre 12 e 18 meses, e do Grupo 2:  cuidadores de criança sem PC ou sem 

alterações neurológicas, com idade entre 12 e 18 meses. A escolha da idade define-se em 

virtude de ISQ direcionado aos pais ou cuidadores de criança na idade de 12 a 18 meses. Em 

ambos os grupos, o cuidador acompanha o comportamento de sono da criança no período 

noturno, visto ser momento avaliado por meio do ISQ, e idade igual ou superior a 18 anos. 

Os critérios de exclusão do Grupo 1 se relacionam a cuidadores de criança com 

diagnóstico não definido. Para o Grupo 2, excluíram-se os cuidadores de criança com 

alterações neurológicas, motoras e malformações congênitas.  

 

5.6 Instrumentos de coleta de dados 

O Formulário de Caracterização dos participantes é compõe-se por duas partes: 

dados dos cuidadores - idade, sexo, estado civil, ocupação, endereço, telefone, escolaridade, 

renda mensal, naturalidade; e dados da criança - idade, sexo, idade gestacional, peso ao 

nascer, Apgar 1º/5º minuto, tipo de PC, uso de medicação, problemas e complicações 

associadas à PC (epilepsia, dieta por sonda nasogástrica ou gastrostomia, luxações, 

espasticidade, contraturas musculares, deficiência visual ou qualquer distúrbio registrado no 

prontuário) (APÊNDICE  L). 

Para coleta de dados sobre comportamento do sono, utilizou-se ISQ-versão 

brasileira. Frisa-se novamente que o ISQ foi criado para avaliação do comportamento do sono 

de criança de 12 a 18 meses de idade, com respostas fornecidas pelos pais ou cuidadores, 

sobre informações referentes ao mês anterior do momento da aplicação. O ISQ auxilia na 

identificação de alterações, por meio de critérios relacionados a problemas de padrão do sono 

e vigília, opinião materna e da pontuação final (MORRELL, 1999; 2002). 

 

5.7 Treinamento 

 Treinamento de bolsistas em dois momentos: 
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 1- Treinamento do ISQ-versão brasileira da etapa Pré-teste, realizado em maio de 

2013, no Lab_Com Saúde, em quatro horas de duração, com a participação de onze membros 

do NUPENESC, em que a doutoranda e a orientadora atuaram como facilitadoras. Nessa 

oportunidade, fez-se a apresentação de slides sobre os objetivos do treinamento, 

considerações teóricas e conceituais sobre sono, de forma geral, e sono na infância, 

apresentação e discussão de instrumentos utilizados na coleta de dados: Lista de verificação 

da Coleta de Dados, Formulário de Caracterização dos Participantes, ISQ-versão brasileira, 

Instrumento de Percepção ou Impressão do Cuidador sobre o ISQ-versão brasileira e TCLE de 

cuidadores.  

2- Treinamento do ISQ-versão brasileira de recrutamento de grupos contrastados,  

ministrado em novembro de 2013, no Auditório do Departamento de Enfermagem da UFC, 

com duração de oito horas, com oito componentes do grupo supracitado. A ocasião, a 

temática do sono e a aplicação do ISQ-versão brasileira foram exploradas e discutidas pelos 

presentes. 

 

5.8 Operacionalização da Coleta de Dados 

 

Após o término das etapas de tradução e adaptação do ISQ e aprovação pelo 

Comitê de Ética, a pesquisa de campo realizou-se pela doutoranda e bolsistas devidamente 

treinados, no período da manhã e tarde, respeitando-se horários de atendimento dos serviços. 

A coleta de dados da etapa de teste da pré-versão final realizou-se nos meses de 

junho a agosto de 2013, com a participação de três bolsistas de iniciação científica, uma 

enfermeira bolsista de apoio técnico, um acadêmico de enfermagem bolsista voluntário, uma 

mestranda e a doutoranda da pesquisa. A presença dos membros foi predominante no campo 

de coleta, Ambulatório e CEDEFAM, enquanto a doutoranda, além da coleta, nos locais 

citados, recrutou cuidadore de criança com PC no NUTEP. Ao final, selecionaram-se 10 

cuidadores de criança sem PC e 10 cuidadores de criança com PC. 

O recrutamento de cuidadores de grupos contrastados se realizou de abril a 

novembro de 2014, pela contribuição de duas bolsistas de iniciação cientifica, uma de apoio 

técnico, duas mestrandas e uma doutoranda, atuantes no Ambulatório e CEDEFAM. No 

NUTEP, a coleta foi realizada com o apoio de mestranda. Ao fim da etapa, 20 cuidadores de 

criança com PC e 50 de criança sem PC foram recrutados. 
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Na coleta de dados, foi esta operacionalização: 1. Confirmação dos critérios de 

inclusão; 2. Solicitação de autorização para participar da pesquisa; 3. Preenchimento do 

Formulário de Caracterização dos Participantes e 4. Administração do ISQ-versão brasileira. 

Na oportunidade de administração do ISQ-versão brasileira, permaneceu, a 

critério do cuidador, o tipo de preenchimento do questionário –  autopreenchimento ou em 

forma de entrevista, em sala reservada, no local do estudo. Na ocasião, o cuidador é 

informado sobre a necessidade de readministração do questionário, em prazo de oito a 15 

dias, após o primeiro preenchimento (Teste Reteste).  

5.9 Organização e Análise dos Dados 

Os dados foram tabulados no Microsoft Office Excel, em seguida, descritos e 

processados SPSS 20.0 licença nº 10101131007. 

Os resultados da tradução e adaptação cultural foram apresentados em quadros. O 

julgamento dos especialistas, caracterização dos participantes, de forma descritiva. Para  

validade, os dados foram analisados pelo índice de validade de conteúdo (IVC) e os 

julgamentos subjetivos de forma descritiva, de acordo com a opinião de especialista. Grupos 

contrastados e demais resultados de validade de constructo apresentados por meio de tabelas. 

A confiabilidade da escala tem-se pelos coeficientes de alfa de Cronbach, 

Spearman-Brown e Guttman Split-Half. Para análise dos grupos contrastados de variáveis 

relacionadas ao cuidador (a) e à criança, empregou-se o teste t de Student para comparação 

das médias das variáveis quantitativas, bem como dos itens da escala ordinal, se apresentaram 

simetria (PESTANA; GAGEIRO, 2005) e os testes não paramétricos de χ2 e de razão de 

verossimilhança para análise das associações entre variáveis categóricas. Médias dos itens da 

escala antes e depois foram comparados pelo teste de Wilcoxon, as proporções antes e depois, 

pelo teste de McNemar. A análise de correlação entre pontuação total da escala com variáveis 

quantitativas realizou-se pelo coeficiente de correlação rs de Spearman. As análises 

inferenciais se classificam como estatisticamente significante se p<0,05.  

A análise e discussão dos dados se fundamentam com base na literatura de estudo 

e distúrbios do sono, em criança com e sem PC e com risco de alteração do desenvolvimento 

neuropsicomotor. 
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6 ASPECTOS ÉTICOS  

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da UFC, sob 

parecer nº 192.781, de 31/01/2013, e CAAE nº12549713.9.0000.5024, com base na 

Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, como exigência 

na realização de pesquisas com seres humanos.  

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi enviado aos tradutores 

e juízes explicitando a finalidade da participação, bem como liberdade de recusa da 

participação sem causar-lhe prejuízos (APÊNDICE M e N ). 

Para pais/cuidadores, fez-se leitura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, por solicitação, convidando-os à participação do estudo e apresentando objetivos 

do estudo e aspectos éticos. Ressaltou-se que a liberdade de recusa ou desistência, em 

participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhum risco à saúde e nem prejuízo ao 

atendimento na instituição para cuidador e criança. Além disso, assegura-se o anonimato e 

sigilo de informações (APÊNDICE O ).	   

Enfatiza-se que criança com ISQ-versão brasileira alterado é acompanhada pelos 

profissionais do NUTEP e do Ambulatório de Pediatria, e, se necessário, encaminhada ao 

pediatra, com relatório sobre as alterações do comportamento do sono, e serviços para 

continuação da investigação do comportamento do sono. 
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7 RESULTADOS 

 

7.1 Tradução, Síntese da Tradução e Backtranslation1 

 

A tradução inicial da versão original do ISQ, do inglês para o português, por dois 

tradutores independentes resultou em versões denominadas T1 e T2, versões importantes para 

observação de possíveis diferenças no processo de tradução do instrumento considerando 

alterações de conteúdo e significado de questões e respostas. 

Pela comparação da versão original com as versões T1 e T2, estabeleceu-se a 

versão T12 (síntese das traduções). Houve poucas discrepâncias entre T1 e T2, visto que, 

frente ao processo de tradução, palavra em inglês é substituída por mais de uma em português, 

sem alterar o significado e conteúdo. 

Com base nas versões, selecionaram-se questão e resposta mais adequada,  quanto 

ao aspecto de conteúdo e significado da versão original. Após escolha da questão, fizeram-se 

realizados ajustes mínimos, com a finalidade de prezar pela clareza da escrita e coerência da 

questão em resposta.   

Principais diferenças entre versão original, traduções iniciais (T1 e T2), versão 

síntese (T12) e consenso na síntese (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Apresentação da versão original, versões traduzidas T1 e T2 e versão síntese T12. 
Fortaleza, 2013.  (Continua)  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1VIANA, T.R.F. Tradução e adaptação do Infant Sleep Questionnaire para a língua portuguesa.2013.43f. Monografia (Graduação em 

	  

VERSÃO 
ORIGINAL 

TRADUTOR 1 
(T1) 

TRADUTOR 2 (T2) VERSÃO T12 
Consenso 

para síntese 

INFANT SLEEP 
QUESTIONNAIRE 

QUESTIONÁRIO 
SOBRE SONO 

INFANTIL 

QUESTIONÁRIO 
SOBRE O SONO 

DA CRIANÇA NOS 
PRIMEIROS ANOS 

DE VIDA 

QUESTIONÁRIO 
SOBRE SONO 

INFANTIL (ISQ- 
VERSÃO 

BRASILEIRA) 

T1 

Part1 Parte 1 Parte 1 Parte 1 T1+T2 
Here are a number 
of questions about 

your baby’s 
sleeping habits. 

 

Aqui, há diversas 
perguntas sobre os 
hábitos de sono do 

seu bebê. 
 

A seguir encontram-
se umas questões 

sobre os hábitos de 
dormir de seu bebê. 

 

A seguir, encontram-se 
algumas perguntas 
sobre os hábitos de 
sono do seu bebê. 

 

T1+T2 

Legenda: T1- tradução 1;  T2 - Tradução 2; T12- Reformulações e acréscimos a partir de T1 e T2. 
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Legenda: T1- tradução 1;  T2 - Tradução 2; T12- Reformulações e acréscimos a partir de T1 e T2. 

 

Quadro 2 – Versão original, versões traduzidas T1 e T2 e versão síntese T12. Fortaleza, 

2013.  (Continuação) 

VERSÃO 

ORIGINAL 

TRADUTOR 1 

(T1) 
TRADUTOR 2 (T2) VERSÃO T12 

Consenso 

para síntese 

Please base your 

answers on what 

you have noticed 

over the last 

MONTH. 

Por favor, responda 

de acordo com o 

que você percebeu 

no decorrer do 

último MÊS. 

Por favor, responda 

as questões conforme 

as suas observações 

durante o último mês. 

Por favor, responda as 

questões conforme as 

suas observações 

durante o último MÊS. 

T2 

Going to bed/to 

sleep 

Adormecendo Ao ir para 

cama/dormir 

Ao ir para 

cama/dormir 

T2 

1. How long does it 

usually take to 

settle your baby off 

to sleep on average? 

(tick one box only) 

1. Em média, 

quanto tempo 

geralmente seu bebê 

leva para 

adormecer?  

(marque apenas uma 

resposta) 

1. Em geral, quanto 

tempo você demora 

para acalmar o seu 

bebê para dormir? 

1. Em média, quanto 

tempo geralmente seu 

bebê demora para 

dormir (Marque 

apenas uma resposta) 

 

 

T1+T2 

Less than 10 

minutes 

Menos de 10 

minutos 

Menos de 10 minutos Menos de 10 minutos T1 + T2 

10 to 20 minutes 

20 to 30 minutes 

30 to 40 minutes 

40 to 50 minutes 

50 to 60 minutes 

10 a 20 minutos 

20 a 30 minutes 

30 a 40 minutes 

40 a 50 minutes 

50 a 60 minutes 

de 10 a 20 minutos 

de 20 a 30 minutos 

de 30 a 40 minutos 

de 40 a 50 minutos 

de 50 a 60 minutos 

de 10 a 20 minutos 

de 20 a 30 minutos 

de 30 a 40 minutos 

de 40 a 50 minutos 

de 50 a 60 minutos 

T1 + T2 

 

 

 

 

1 hour or longer 1 hora ou mais Mais de uma hora Mais de uma hora T2 

2. How many times 

a week do you have 

problems settling 

him/her on 

average? (tick one 

box only) 

 

2. Quantas vezes 

por semana você 

tem problemas para 

colocá-lo pra 

dormir? (marque 

apenas uma 

resposta) 

2. Em média, quantas 

vezes por semana 

você tem problemas 

para acalmar o seu 

bebê para dormir? 

2. Em média, quantas 

vezes por semana você 

tem problemas para 

colocar o seu bebê para 

dormir? (Marque 

apenas uma resposta) 

 

T1+ T2 



 

	  

61	  

 

Legenda: T1- tradução 1;  T2 - Tradução 2; T12- Reformulações e acréscimos a partir de T1 e T2. 

	  

 

 

Quadro 2 – Continuação versão original, versões traduzidas T1 e T2 e versão síntese T12. 
Fortaleza, 2013.  (Continuação) 

VERSÃO 

ORIGINAL 

TRADUTOR 1 

(T1) 
TRADUTOR 2 (T2) VERSÃO T12 

Consenso 

para síntese 

Problems less than 

once a week 

Problems 1 night    

a week 

Problems 2 nights a 

week 

Problems 3 nights a 

week 

Problems 4 nights a 

week 

Problems 5 nights a 

week 

Problems 6 nights a 

week 

Problems every 

night of the week 

Problemas menos de 

uma vez por semana 

Problemas 1 noite 

por semana 

Problemas 2 noite 

por semana 

Problemas 3 noite 

por semana 

Problemas 4 noite 

por semana 

Problemas 5 noite 

por semana 

Problemas 6 noite 

por semana 

Problemas todas as 

noites da semana 

Tenho problemas 

menos de uma vez 

por semana 

Tenho problemas 1 

vez por semana 

Tenho problemas 2 

vezes por semana 

Tenho problemas 3 

vezes por semana 

Tenho problemas 4 

vezes por semana 

Tenho problemas 5 

vezes por semana 

Tenho problemas 6 

vezes por semana 

Tenho problemas 

todas as noites da 

semana 

Menos de uma vez por 

semana 

1 noite por semana 

2 noites por semana 

3 noites por semana 

4 noites por semana 

5 noites por semana 

6 noites por semana 

Todas as noites da 

semana 

T1+T2 

 

3. How long has the 

settling problem 

been going on? 

 

 

3. Há quanto tempo 

você tem problemas 

para colocar seu 

bebê para dormir? 

3. Há quanto tempo 

que você tem 

problemas para 

acalmar o seu bebê 

para dormir? 

3. Há quanto tempo 

você tem problemas 

para colocar seu bebê 

para dormir? 

T1 

_____months 

[  ]not applicable 

______ meses 

[ ]não se aplica 

______meses 

[   ] não se aplica 

____ meses 

[ ]não se aplica 

T1 + T2 

Waking at night 

(between midnight 

and 6.00 a.m.) 

Acordando à noite 

(entre meia-noite e 

6:00 da manhã) 

Acordando durante a 

noite (entre meia 

noite e 6 horas da 

manhã) 

Acordando durante a 

noite (entre meia noite 

e 6 horas da manhã) 

 

T2 
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Legenda: T1- tradução 1;  T2 - Tradução 2; T12- Reformulações e acréscimos a partir de T1 e T2. 

 

Quadro 2 – Apresentação da versão original, versões traduzidas T1 e T2 e versão síntese 

T12. Fortaleza, 2013.  (Continuação) 

VERSÃO 

ORIGINAL 

TRADUTOR 1 

(T1) 
TRADUTOR 2 (T2) VERSÃO T12 

Consenso 

para síntese 

4. How many nights 

a week does your 

baby wake on 

average?(tick one 

box only) 

4. Quantas vezes 

por semana o seu 

bebê acorda de 

madrugada? 

(marque apenas uma 

resposta) 

4. Em geral, quantas 

noites por semana seu 

bebê acorda durante a 

noite? (marque 

apenas um item) 

4. Em média, quantas 

noites por semana seu 

bebê acorda? (Marque 

apenas uma resposta) 

 

T1 + T2 

None or less than 

once a week 

 

Nenhuma ou menos 

de uma noite por 

semana 

Nenhuma ou menos 

de uma noite por 

semana 

Nenhuma ou menos de 

uma vez por semana 

T1 + T2 

1 night a week 

2nights a week 

3 nights a week 

4 nights a week 

5 nights a week 

6 nights a week 

1 noite por semana 

2 noites por semana 

3 noites por semana 

4 noites por semana 

5 noites por semana 

6 noites por semana 

 1 noite por semana 

2 noites por semana 

3 noites por semana 

4 noites por semana 

5 noites por semana 

6 noites por semana 

  1 noite por semana 

2 noites por semana 

3 noites por semana 

4 noites por semana 

5 noites por semana 

6 noites por semana 

T1 + T2 

Every night of the 

week 

Todas as noites da 

semana 

Todas as noites da 

semana 

Todas as noites da 

semana 

T1 

5. How many times 

does your baby 

wake each night 

and need resettling 

on average? (tick 

one box only) 

5. Em média, 

quantas vezes seu 

bebê acorda por 

noite e precisa ser 

colocado para 

dormir novamente? 

(marque apenas uma 

resposta) 

5. Em geral, quantas 

vezes seu bebê 

acorda anoite e 

precisa ser 

reacalmado para 

dormir? (selecione 

apenas um item) 

5. Em média, quantas 

vezes seu bebê acorda 

por noite e precisa ser 

colocado para dormir 

novamente? (Marque 

apenas uma resposta) 

T1 

Does not wake 

once a night 

twice a night 

3 times a night 

4 times a night 

5 or more times a 

night 

Não acorda 

1 vez por noite 

2 vezes por noite 

3 vezes por noite 

4 vezes por noite 

5 ou mais vezes por 

noite 

Não acorda 

1 vez por noite 

2 vezes por noite 

3 vezes por noite 

4 vezes por noite 

5 ou mais vezes por 

noite 

Não acorda 

1 vez por noite 

2 vezes por noite 

3 vezes por noite 

4 vezes por noite 

5 ou mais vezes por 

noite 

 

T1 + T2 

 



 

	  

63	  

 

Legenda: T1- tradução 1;  T2 - Tradução 2; T12- Reformulações e acréscimos a partir de T1 e T2. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Quadro 2 – Versão original, versões traduzidas T1 e T2 e versão síntese T12. Fortaleza, 

2013.  (Continuação) 

VERSÃO 

ORIGINAL 

TRADUTOR 1 

(T1) 
TRADUTOR 2 (T2) VERSÃO T12 

Consenso 

para síntese 

6. If your baby 

wakes, how long 

does it take for your 

baby to go back to 

sleep on 

average?(tick one 

box only) 

6. Quando o seu 

bebê acorda, quanto 

tempo, em média, 

leva para colocá-lo 

para dormir 

novamente? 

(marque apenas uma 

resposta) 

6. Se seu bebê 

acorda, quanto tempo 

demora para voltar a 

dormir, em geral? 

(Selecione apenas um 

item) 

6. Se seu bebê acorda, 

quanto tempo demora, 

em média, para voltar 

a dormir? (Marque 

apenas uma resposta) 

T1 + T2 

Less than 10 minute 

10 to 20 minutes 

20 to 30 minutes 

30 to 40 minutes 

40 to 50 minutes 

50 to 60 minutes 

1 hour or longer 

	  

Menos de 10 

minutos 

10 a 20 minutos 

20 a 30 minutos 

30 a 40 minutos 

40 a 50 minutos 

50 a 60 minutos 

1 hora ou mais 

Menos de 10 minutos 

de 10 a 20 minutos 

de 20 a 30 minutos 

de 30 a 40 minutos 

de 40 a 50 minutos 

de 50 a 60 minutos 

Uma hora ou mais 

	  

Menos de 10 minutos 

de 10 a 20 minutos 

de 20 a 30 minutos 

de 30 a 40 minutos 

de 40 a 50 minutos 

de 50 a 60 minutos 

1 hora ou mais 

	  

T1 + T2 

 

7. How long has the 

waking problem 

been going on? 

7. Há quanto tempo 

você tem tido 

problemas com o 

seu bebê acordando 

à noite? 

7. Há quanto tempo 

que o problema de 

acordar a noite vem 

ocorrendo? 

7. Há quanto tempo 

que o problema de 

acordar a noite vem 

ocorrendo? 

T2 

______ months ______ meses ______meses ______meses T1 + T2 
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Quadro 2 – Versão original, versões traduzidas T1 e T2 e versão síntese T12. Fortaleza, 2013.  
(Continuação) 

VERSÃO 

ORIGINAL 

TRADUTOR 1 

(T1) 
TRADUTOR 2 (T2) VERSÃO T12 

Consenso 

para síntese 

Sleeping in parents’ 

bed 

Dormindo na cama 

dos pais 

Dormindo na cama 

dos pais 

Dormindo na cama dos 

pais 

T1 + T2 

8. How often do 

you end up taking 

your baby into your 

bed because he/she 

is upset and won’t 

sleep?(tick one box 

only) 

8. Com que 

frequência você 

acaba por levar seu 

bebê para a sua 

cama porque ele(a) 

está agitado e não 

adormece?(marque 

apenas uma 

resposta) 

8. Quantas vezes 

você acaba levando 

seu bebê para sua 

cama porque ele está 

chorando e não 

dorme? (selecione 

apenas um item) 

8. Com que frequência 

você acaba levando 

seu bebê para sua cama 

porque ele(a) está 

aborrecido e não 

dorme? (Marque 

apenas uma resposta) 

T1 + T2 

Never, or less than 

once a week 

1 night a week 

2 nights a week 

3 nights a week 

4 nights a week 

5 nights a week 

6 nights a week 

Every nigh to the 

week 

Nunca ou menos de 

uma vez por semana 

1 noite por semana 

2 noites por semana 

3 noites por semana 

4 noites por semana 

5 noites por semana 

6 noites por semana 

Todas as noites da 

semana 

Nunca ou menos de 

uma vez por semana 

1 noite por semana 

2 noites por semana 

3 noites por semana 

4 noites por semana 

5 noites por semana 

6 noites por semana 

Toda noite da semana 

Nunca ou menos de 

uma vez por semana 

1 noite por semana 

2 noites por semana 

3 noites por semana 

4 noites por semana 

5 noites por semana 

6 noites por semana 

Todas as noites da 

semana 

T1 + T2 

 

T1 

9. How long has the 

problem been going 

on? 

9. Há quanto tempo 

você tem tido esse 

problema? 

9. Há quanto tempo 

esse problema vem 

acontecendo? 

9. Há quanto tempo 

esse problema vem 

acontecendo? 

T2 

______months 

[ ] not applicable 

______ meses 

[ ] não se aplica 

______meses 

[  ] não se aplica 

______meses 

[  ] não se aplica 

T1 + T2 

Part 2 Parte 2 Parte 2 Parte 2 T1 + T2 

Your views Seu ponto de vista Suas opiniões Suas opiniões T2 

10. Do you think 

that your baby has 

sleeping 

difficulties? 

10. Você acredita 

que seu bebê tem 

dificuldades pra 

dormir? 

10. Você acha que 

seu bebe tem 

dificuldade para 

dormir? 

10. Você acha que seu 

bebe tem dificuldades 

para dormir? 

T2 

No 

Yes, mild 

Não 

Sim, levemente 

Não 

Sim, pouca 

Não 

Sim, leve 

T1 + T2 
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Legenda: T1- tradução 1;  T2 - Tradução 2; T12- Reformulações e acréscimos a partir de T1 e T2. 

Quadro 2 – Versão original, versões traduzidas T1 e T2 e versão síntese T12. Fortaleza, 2013.  
(Continuação) 

Legenda: T1- tradução 1;  T2 - Tradução 2; T12- Reformulações e acréscimos a partir de T1 e T2. 

No Quadro 3, embora as versões BT1 e BT2 não expressem as mesmas palavras 

da versão original, demonstram conteúdo e ideias similares ao que se busca investigar nas 

questões originais. As mudanças em termos de tradução não se configuram problema no 

VERSÃO 
ORIGINAL 

TRADUTOR 1 
(T1) TRADUTOR 2 (T2) VERSÃO T12 

Consenso 
para síntese 

Yes, moderate 
 

Sim, 
moderadamente 

Sim, moderada 
 

Sim, Moderada 
 

- 

Yes, severe Sim, severamente Sim, severa Sim, severa T2 

Office Use Only Uso exclusivo do 
departamento 

- Uso exclusivo do 
departamento 

T1 

Total Score Total - Pontuação Total T1 
Maternal Criteria Critério maternal - Critério Materno T1 
Research Criteria Critério de pesquisa Critérios de Pesquisa Critério de Pesquisa T1 
Office Use Only Uso exclusive do 

departamento 
Para uso do escritório Uso exclusivo do 

departamento 
T1 

Research Criteria Critério de pesquisa Critérios de Pesquisa Critérios de Pesquisa T2 
A settling or 

waking problem 
occurring 5 or more 
nights per week and 

of 2 or more 
months duration 
plus 1 or more of 

the following: 
 

Problemas para 
adormecer ou de 
acordar durante a 

noite que ocorram 5 
ou mais noites por 

semana e de 
duração de 2 ou 

mais meses e mais 1 
dos seguintes: 

Um problema de 
dificuldade de 

acalmar para dormir e 
de acordar durante a 

noite 5 vezes por 
semana com duração 
de 2 meses ou mais e 
acompanhado de 1 ou 
mais dos seguintes: 

Um problema para 
dormir ou acordar que 
ocorre em 5 ou mais 

noites por semana e de 
2 ou mais meses de 

duração, adicione 1 ou 
mais dos seguintes: 

T1+T2 

i) Taking greater 
than 30 minutes to 

settle. 

i) Levar mais de 30 
minutos para 
adormecer 

i) Demorando mais 
de 30 minutos para 

acalmar. 

i) Levar mais de 30 
minutos para dormir 

T1+T2 

ii) Waking 3 or 
more times per 

night. 

ii) Acordar 3 vezes 
ou mais durante a 

noite 

ii) Acordando 3 ou 
mais vezes por noite. 

ii) Acordar 3 ou mais 
vezes durante a noite 

T1 

iii) Waking for 
greater than 20 

minutes during the 
night. 

iii) Acordar por 
mais de 20 minutos 

durante a noite 

iii) Ficando acordado 
por mais de 20 

minutos durante a 
noite. 

iii) Ficar acordado por 
mais de 20 minutos 

durante a noite. 

T2 

iv) Sleeping in the 
parental bed 

because upset and 
won’t sleep 3 or 
more times per 

week. 

iv) Dormir na cama 
dos pais porque está 

agitado e não 
consegue dormir 3 
vezes por semana 

ou mais 

iv) Dormindo na 
cama dos pais porque 
chora e não dorme, 3 

ou mais vezes por 
semana. 

iv) Dormir na cama 
dos pais porque está 

aborrecido e não 
consegue dormir de3 

ou mais vezes por 
semana ou mais 

T1+T2 
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instrumento e nem no processo de tradução, visto que se preservou o conteúdo da mensagem 

a ser enunciada.  

O resultado a backtranslation e a versão original não garantem exatamente a 

mesma versão da tradução inicial (T-12), a backtranslation é apenas um tipo de verificação de 

validade, indicada para destacar inconsistências grosseiras ou erros conceituais na tradução 

(BEATON et al., 2007). 

Assim, as versões backtranslation demostram a validade idiomática em traduções 

iniciais T1 e T2, bem como a adequação da versão T12 com a versão original, sem determinar 

a necessidade de novas alterações na versão síntese.  

 

Quadro 3 – Apresentação da versão original, versão síntese da tradução (T12) e back-

translation BT1 e BT2. Fortaleza, 2013. (Continua)  

 
VERSÃO ORIGINAL 

 
VERSÃO T12 TRADUTOR (BT1) TRADUTOR (BT2) 

INFANT SLEEP 
QUESTIONNAIRE 

QUESTIONÁRIO 
SOBRE SONO 

INFANTIL (ISQ- 
VERSÃO 

BRASILEIRA) 

QUESTIONNAIRE ABOUT 
INFANT SLEEP (QIS) 

QUESTIONNAIRE ON 
SLEEPING INFANT 

(ISQ- VERSÃO 
BRASILEIRA) 

Part1 Parte 1 Part1 Part 1 
Office Use Only Uso exclusivo do 

Departamento 
Departmental use only Department Use only 

Here are a number of 
questions about your 

baby’s sleeping habits. 
 

Please base your 
answers on what you 
have noticed over the 

last MONTH. 

A seguir, encontram-
se algumas perguntas 
sobre os hábitos de 
sono do seu bebê. 

Por favor, responda as 
questões conforme as 

suas observações 
durante o último MÊS. 

The following questions are 
about the sleep habits of 

your baby. 
Please, respond to the 

questions according to your 
observations during the last 

MONTH. 

Below are some questions 
about the sleeping habits of 

your baby. 
 

Please answer the 
questions according to 

your observations during 
the last MONTH. 

Going to bed/to sleep Ao ir para 
cama/dormir 

When going to bed/sleep When you go to bed / sleep 

1. How long does it 
usually take to settle 

your baby off to sleep 
on average? (tick one 

box only) 

1.Em média, quanto 
tempo geralmente seu 

bebê demora para 
dormir ?(Marque 

apenas uma resposta) 

1.On average, how much 
time does your baby 

generally take to go to 
sleep?(Check only one 

answer) 

1.On average, how long 
does it usually take your 

baby to sleep? 
(Check only one response) 

Legenda: T1- tradução 1;  T2 - Tradução 2; T12- Reformulações e acréscimos a partir de T1 e T2. 
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Quadro 3 – Versão original, versão síntese da tradução (T12) e back-translation BT1 e BT2. 
Fortaleza, 2013.  (Continuação) 
	  

VERSÃO ORIGINAL 
 

VERSÃO T12 TRADUTOR (BT1) TRADUTOR (BT2) 

Less than 10 minutes 
10 to 20 minutes 
20 to 30 minutes 
30 to 40 minutes 
40 to 50 minutes 
50 to 60 minutes 
1 hour orlonger 

menos de 10 minutos 
de 10 a 20 minutos 
de 20 a 30 minutos 
de 30 a 40 minutos 
de 40 a 50 minutos 
de 50 a 60 minutos 
Mais de uma hora 

less than 10 minutes 
from 10 to 20 minutes 
from 20 to 30 minutes 
from 30 to 40 minutes 
from 40 to 50 minutes 
from 50 to 60 minutes 
More than one hour 

less than 10 minutes 
from 10 to 20 minutes 
from 20 to 30 minutes 
from 30 to 40 minutes 
from 40 to 50 minutes 
from 50 to 60 minutes 
More than one hour 

2. How many times a 
week do you have 
problems settling 

him/her on average? 
(tick one box only) 

2.Em média, quantas 
vezes por semana você 

tem problemas para 
colocar o seu bebê 

para dormir? (Marque 
apenas uma resposta) 

2.On average, how many 
times per week do you have 
problems getting your baby 
to sleep? (Check only one 

answer) 

2.On average, how many 
times a week do you have 

trouble putting your baby to 
sleep? (Check only one 

response) 

Problems less than 
once a week 

Problems1night a 
week 

Problems2nights a 
week 

Problems 3nights a 
week 

Problems 4 nights a 
week 

Problems 5 nights a 
week 

Problems 6 nights a 
week 

Problems every night 
of the week 

Menos de uma vez por 
semana 

1 noite por semana 
2 noite por semana 
3 noite por semana 
4 noite por semana 
5 noite por semana 
6 noite por semana 
Todas as noites da 

semana 

Less than one time per week 
1 night per week 
2 nights per week 
3 nights per week 
4 nights per week 
5 nights per week 
6 nights per week 

Every night of the week 

Less than once a week 
1 night a week 
2 nights a week 
3 nights a week 
4 nights a week 
5 nights a week 
6 nights a week 

Every night of the week 

3. How long has the 
settling problem been 

going on? 
______ months                 

[  ] not applicable 

3.Há quanto tempo 
você tem problemas 

para colocar seu bebê 
para dormir ? 
............ meses 

[  ] Não se aplica 

3. How long have you had 
problems getting our baby 

to sleep? 
............months 

[  ] Not applicable 

3. How long have you been 
having trouble putting your 

baby to sleep? 
............ months 

[ ] Not applicable 

Waking at night 
(between midnight and 

6.00 a.m.) 

Acordando durante a 
noite (entre meia noite 
e 6 horas da manhã) 

Awakening during the 
night(between midnight and 

6 am) 

Awakening during the night 
(between midnight and 6 

am) 

4. How many nights a 
week does your baby 

wake on average?(tick 
one box only) 

4.Em média, quantas 
noites por semana seu 
bebê acorda?(Marque 
apenas uma resposta) 

4.On average, how many 
nights per week does your 

baby awaken? 
(Check only one answer) 

Never or less than once per 
week 

4.On average, how many 
nights a week does your 

baby wake up? 
(Check only one 

response)None or less than 
once a week 

Legenda: T1- tradução 1;  T2 - Tradução 2; T12- Reformulações e acréscimos a partir de T1 e T2. 
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Quadro 3 – Versão original, versão síntese da tradução (T12) e back-translation BT1 e BT2. 

Fortaleza, 2013.  (Continuação) 

 
VERSÃO ORIGINAL 

 
VERSÃO T12 TRADUTOR (BT1) TRADUTOR (BT2) 

None or less than once 
a week 

1night a week 
2nights a week 
3 nights a week 
4 nights a week 
5 nights a week 
6 nights a week 

Every night of the 
week 

 
Nenhuma ou menos de 
uma vez por semana 1 

noite por semana 
2 noite por semana 
3 noite por semana 
4 noite por semana 
5 noite por semana 
6 noite por semana 
Todas as noites da 

semana 

Never or less than once per 
week 

1 night per week 
2 nights per week 
3 nights per week 
4 nights per week 
5 nights per week 
6 nights per week 

Every night of the week 

None or less than once a 
week 

1 night a week 
2 nights a week 
3 nights a week 
4 nights a week 
5 nights a week 
6 nights a week 

Every night of the week 

5. How many times 
does your baby wake 
each night and need 

resettling on average? 
(tick one box only) 

5.Em média, quantas 
vezes seu bebê acorda 
por noite e precisa ser 
colocado para dormir 
novamente? (Marque 
apenas uma resposta) 

5. On average, how many 
times does your baby a 

waken per night and need to 
be put to sleep again? 

(Check only one answer) 

5.On average, how often 
does your baby wake up a 
night and must be put to 
sleep again? (Check only 

one response) 

Does not wake 
once a night 
twice a night 

3 times a night 
4 times a night 

5 or more times a night 

Não acorda 
1vez por noite 

2 vezes por noite 
3 vezes por noite 
4 vezes por noite 

5 ou mais vezes por 
noite 

 
does not awaken 
1 time per night 
2 times per night 
3 times per night 
4 times per night 

5 or more times per night 

 
Does not wake up 

1 time a night 
2 times a night 
3 times a night 
4 times a night 

5 or more times per night 

6. If your baby wakes, 
how long does it take 
for your baby to go 

back to sleep on 
average?(tick one box 

only) 

 
6. Se seu bebê acorda, 
quanto tempo demora, 
em média, para voltar 

a dormir? (Marque 
apenas uma resposta) 

6. If your baby awakens, 
how long does it take, on 

average, to go back to 
sleep? 

(Check only one answer) 

6.If your baby wakes up, 
how long does it take 

him/her, on average, to go 
back to sleep? (Check only 

one response) 

    Less than 10 minute 
10 to 20 minutes 
20 to30 minutes 
30 to 40 minutes 
40 to 50 minutes 
50 to 60 minutes 
1 hour or longer 

Menos de 10 minutos 
10 a 20 minutos 
20 a 30 minutos 
30 a 40 minutos 
40 a 50 minutos 
50 a 60 minutos 
1 hora ou mais 

Less than 10 minutes 
10 to 20 minutes 
20 to 30 minutes 
30 to 40 minutes 
40 to 50 minutes 
50 to 60 minutes 
1 hour or more 

Less than 10 minutes 
10 to 20 minutes 
20 to 30 minutes 
30 to 40 minutes 
40 to 50 minutes 
50 to 60 minutes 
1 hour or more 

7. How long has the 
waking problem been 

going on? 

7.Há quanto tempo 
que o problema de 

acordar a noite vem 
ocorrendo? 

7. How long has the 
problem of awakening at 

night been occurring 

7.How long has the 
problem of awakening at 

night been occurring? 

______ months 
[  ] Not applicable 

 

...........meses 
[ ] Não se aplica 

...............Months 
[  ] Not applicable 

 

................ Months 
[ ] Not applicable 

Legenda: T1- tradução 1;  T2 - Tradução 2; T12- Reformulações e acréscimos a partir de T1 e T2. 
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Quadro 3 – Versão original, versão síntese da tradução (T12) e back-translation BT1 e BT2. 

Fortaleza, 2013.  (Continuação) 

 
VERSÃO ORIGINAL 

 
VERSÃO T12 TRADUTOR (BT1) TRADUTOR (BT2) 

Sleeping in parents’ 
bed 

Dormindo na cama 
dos pais 

Sleeping in bed with parents Sleeping in parents' bed 

8. How often do you 
end up taking your 
baby into your bed 

because he/she is upset 
and won’t sleep?(tick 

one box only) 
 

 
8.Com que frequência 

você acaba levando 
seu bebê para sua 

cama porque ele (a) 
está aborrecido e não 

dorme? (Marque 
apenas uma resposta) 

 
8.How often do you end up 

taking your baby to your bed 
because he/she is bored and 
not sleeping? (Check only 

one answer) 
 
 

8.How often do you end 
up taking your baby to 

your bed because he (she) 
is upset and not sleeping? 
(Check only one response) 

Never, or less than 
once a week 

1night a week 
2 nights a week 
3 nights a week 
4 nights a week 
5 nights a week 
6 nights a week 

Every night of the 
week 

Nunca ou menos de 
uma vez por semana 
1 noite por semana 
2 noites por semana 
3 noites por semana 
4 noites por semana 
5 noites por semana 
6 noites por semana 
Todas as noites da 

semana 

Never or less than once per 
week 

1 night per week 
2 nights per week 
3 nights per week 
4 nights per week 
5 nights per week 
6 nights per week 

Every night of the week 

Never or less than once a 
week 

1 night a week 
2 nights a week 
3 nights a week 
4 nights a week 
5 nights a week 
6 nights a week 

Every night of the week 

9. How long has the 
problem been going 

on? 
______ months 

[ ] not applicable 

9.Há quanto tempo 
esse problema vem 

acontecendo? 
..............meses 

[ ] Não se aplica 

9.How long has this problem 
been occurring? 

.................Months 
[ ] Not applicable 

9.How long has this 
problem been happening? 

............... months 
[ ] Not applicable 

Part 2 Parte 2 Part2 Part2 
Your views Suas opiniões Your opinions Your opinions 

10. Do you think that 
your baby has sleeping 

difficulties? 

10.Você acha que seu 
bebê tem dificuldades 

para dormir? 

10. Do you think that your 
baby has sleeping 

difficulties? 

10. Do you think your 
baby has trouble sleeping? 

No 
yes, mild 

yes, moderate 
yes, severe 

Não 
Sim, leve 

sim, moderada 
sim, severa 

No 
Yes, minor 

Yes, moderate 
Yes, severe 

No 
yes, slightly 

yes, moderate 
yes, severely 

Office Use Only Uso exclusivo do 
Departamento 

Departmental use only Department Use only 

Total Score Pontuação Total - Total Points 

Maternal Criteria Critério materno Maternal criteria(plural) Maternal Criterion 
Yes Sim Yes Yes 
No Não No No 

Office Use Only Uso exclusivo do 
Departamento 

Departmental use only Department Use only 

Office Use Only Critérios de Pesquisa Research criteria Research Criteria 
Legenda: T1- tradução 1;  T2 - Tradução 2; T12- Reformulações e acréscimos a partir de T1 e T2. 
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Quadro 3 – Versão original, versão síntese da tradução (T12) e back-translation BT1 e BT2. 
Fortaleza, 2013.  (Conclusão) 

	  

VERSÃO ORIGINAL 
 

VERSÃO T12 TRADUTOR (BT1) TRADUTOR (BT2) 

A settling or waking 
problem occurring 5 or 
more nights per week 

and of 2 or more 
months duration plus 1 

or more of the 
following: 

 

Um problema para 
dormir ou acordar que 
ocorre em 5 ou mais 
noites por semana e 
de(com) 2 ou mais 
meses de duração, 

adicione 1 ou mais dos 
seguintes (itens): 

For a problem with sleeping 
or awakening that occurs 5 

or more nights per week and 
of 2 or more months in 

duration, add 1 or more of 
the following: 

A trouble sleeping or 
waking which occurs in 5 
or more nights a week and 

2 or more months' 
duration, add 1 or more of 

the following: 

i) Taking greater than 
30 minutes to settle. 
ii) Waking 3 or more 

times per night. 
iii) Waking for greater 
than 20 minutes during 

the night. 
iv) Sleeping in the 

parental bed because 
upset and won’t sleep 3 

or more times per 
week. 

i)Levar mais de 30 
minutos para dormir. 
ii)Acordar 3 ou mais 
vezes durante a noite. 
iii)Ficar acordado por 
mais de 20 minutos 

durante a noite. 
iv)Dormir na cama 
dos pais porque está 

aborrecido e não 
consegue dormir 

de(retirar) 3 vezes ou 
mais por semana. 

i)Takingmore than 
30minutes to fall asleep. 

ii)Awakening3 or more times 
during the night. 

iii)Staying awake for more 
than 20minutes during the 

night. 
iv)Sleep in gin the parents' 
bed because he/he is bored 
and cannot sleep,3 or more 

times a week. 

i)Taking more than 30 
minutes to sleep. 

ii)Waking up 3 or more 
times a night. 

iii)Staying awake for more 
than 20 minutes during the 

night. 
iv)Sleeping in the parents’ 

bed because he/she is 
upset and can’t sleep 3 or 

more times a week. 

Research Criteria Critério de pesquisa Research criteria Research Criterion 
Yes Sim Yes Yes 
No Não No No 

Legenda: T1- tradução 1;  T2 - Tradução 2; T12- Reformulações e acréscimos a partir de T1 e T2. 

 

7.2 Comitê de Revisão de Especialistas  

A seguir, resultados do comitê de revisão com base em critérios de equivalência 

semântica, idiomática, cultural e conceitual, avaliados previamente. 

Quanto aos aspectos de equivalência, antes da realização e discussão durante o 

comitê, a especialista em linguística indicou que a tradução do ISQ apresentou 51,6% de 

equivalência semântica, 19,3% de equivalência cultural e 100% de equivalência idiomática e 

conceitual, enquanto que, de acordo com a análise da professora universitária de Enfermagem, 

o instrumento tinha 90,3% de equivalência semântica e idiomática. 

Na opinião de mãe de criança com PC, as perguntas eram relevantes à 

identificação do comportamento do sono, relatou não sentir dificuldades para respondê-las. 

No entanto, acrescentou que as respostas às perguntas 3, 4, 7, 8, 9 e 10 poderiam passar por 

pequenos ajustes para favorecerimento do entendimento dos cuidadores com poucos anos de 

escolaridade.  
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Por meio da descrição, item a item, Quadro 4, questões e respostas foram 

minuciosamente discutidas, com o intuito de melhorar a clareza da escrita e coerência entre 

questão/resposta, bem como adequações para favorecer aspectos culturais e semânticos que 

predominaram no resultado final. 

Assim, a versão traduzida denominou-se ISQ-versão brasileira e manteve o 

quantitativo de dez questões como a original, versão encaminhada para pré-teste (APÊNDICE 

C). 

Quadro 4 – Apresentação da versão original, versões traduzidas T1 e T2 e considerações do 

Comitê de Revisão. Fortaleza, 2013. (Continua) 

VERSÃO 

ORIGINAL 

TRADUTOR 1 TRADUTOR 2 COMITÊ DE REVISÃO 

INFANT SLEEP 

QUESTIONNAIRE 

QUESTIONÁRI

O SOBRE SONO 

INFANTIL 

QUESTIONÁRIO 

SOBRE O SONO 

DA CRIANÇA 

NOS PRIMEIROS 

ANOS DE VIDA 

Final T1: “QUESTIONÁRIO SOBRE 

SONO INFANTIL”, pois abrange de uma 

forma geral essa fase da vida e, como o 

mesmo não chega a avaliar anos de vida da 

criança, o ideal seria apenas identificar o 

grupo. 

Part1 Parte 1 Parte 1 Permanece a mesma tradução de ambos em 

decorrência do fácil entendimento e da 

coerência junto aos termos já utilizados 

culturalmente. 

Here are a number of 

questions about your 

baby’s sleeping 

habits. 

 

Aqui, há diversas 

perguntas sobre 

os hábitos de sono 

do seu bebê. 

 

A seguir 

encontram-se umas 

questões sobre os 

hábitos de dormir 

de seu bebê. 

 

Final T1+T2+T3: “A seguir, encontram-se 

algumas perguntas sobre os hábitos de sono 

do seu bebê.” Usou-se “perguntas” por ser 

mais coloquial e de fácil entendimento para a 

população no qual será aplicado. A 

expressão “hábitos de sono” também foi 

escolhida por estarmos tratando de todo o 

processo de dormir. 

Legenda: T1- tradução 1;  T2 - Tradução 2; T12- Reformulações e acréscimos a partir de T1 e T2. 
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Legenda: T1- tradução 1;  T2 - Tradução 2; T12- Reformulações e acréscimos a partir de T1 e T2. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 – Versão original, versões traduzidas T1 e T2 e considerações do Comitê de Revisão. 

Fortaleza, 2013. (Continuação) 
VERSÃO ORIGINAL TRADUTOR 1 TRADUTOR 2 COMITÊ DE REVISÃO 

Please base your 

answers on what you 

have noticed over the 

last MONTH. 

Por favor, responda 

de acordo com o 

que você percebeu 

no decorrer do 

último MÊS. 

Por favor, responda 

as questões 

conforme as suas 

observações durante 

o último mês 

Final T1+T3: “Responda de acordo com o 

que você percebeu durante o último mês”, 

isso porque a frase se torna mais objetiva e 

o “percebeu” é uma expressão mais 

utilizada no dia a dia. 

Going to bed/to sleep Adormecendo Ao ir para 

cama/dormir 

Final T2: Ao ir para cama/dormir, pois a 

expressão refere-se ao processo de ir para 

a cama e adormecer. 

1. How long does it 

usually take to settle 

your baby off to sleep 

on average? (tick one 

box only) 

1. Em média, 

quanto tempo 

geralmente seu 

bebê leva para 

adormecer? 

(marque apenas 

uma resposta) 

1. Em geral, quanto 

tempo você demora 

para acalmar o seu 

bebê  para dormir? 

Final T1+T2+T3: Em média, quanto 

tempo seu bebê leva para dormir? (marque 

apenas uma resposta). O geralmente foi 

retirado no intuito da pergunta ficar mais 

objetiva. 

lessthan 10 minutes menos de 10 

minutos 

menos de 10 

minutos 

Permanece a mesma tradução de ambos 

em decorrência do fácil entendimento e da 

coerência junto aos termos já utilizados 

culturalmente. 

10 to 20 minutes 10 a 20 minutos de 10 a 20 minutos 

20 to 30 minutes 20 a 30 minutos de 20 a 30 minutos 

30 to 40 minutes 30 a 40 minutos de 30 a 40 minutos 

40 to 50 minutes 40 a 50 minutos de 40 a 50 minutos 

50 to 60 minutes 50 a 60 minutos de 50 a 60 minutos 

1 hour or longer 1 hora ou mais Mais de uma hora O termo utilizado foi “mais de uma hora” 

já que os 60 min. Já foram citados no item 

acima e por ser uma estimativa média de 

tempo, e não quantos min. exatamente. 
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Quadro 4 – Versão original, versões traduzidas T1 e T2 e considerações do Comitê de 

Revisão. Fortaleza, 2013. (Continuação) 

 

VERSÃO ORIGINAL TRADUTOR 1 TRADUTOR 2 COMITÊ DE REVISÃO 

2. How many times a 

week do you have 

problems settling 

him/her on average? 

(tick one box only) 

2. Quantas vezes 

por semana você 

tem problemas para 

colocá-lo pra 

dormir? (marque 

apenas uma 

resposta) 

2. Em média, 

quantas vezes por 

semana você tem 

problemas para 

acalmar o seu bebê 

para dormir? 

Final T2: “Em média, quantas vezes por 

semana você tem problemas para colocar o 

seu bebê para dormir? (Marque apenas 

uma resposta)”, pois o acalmar refere-se a 

algo que esta fora do padrão e nem sempre 

o bebê quando vai dormir esta agitado ou 

irritado. 

Problems less than once 

a week 

Problemas menos 

de uma vez por 

semana 

Tenho problemas 

menos de uma vez 

por semana 

Final: T1+T2+T3: “Menos de uma vez por 

semana”, a mudança ocorreu no intuito de 

facilitar o entendimento e tornar o item o 

mais objetivo possível. 

Problems 1 night a 

week 

Problemas 1noite 

por semana 

Tenho problemas 

1vez por semana 

Final T1+T2+T3: “Menos de 1 noite por 

semana”, excluiu-se o termo “problemas” 

no intuito de facilitar o entendimento e 

evitar a repetição de termos nas respostas. 

Problems 2 nights a 

week 

Problemas 2 noite 

por semana 

Tenho problemas 

2 vezes por semana 

Final T1+T2+T3: “2/3/4/5/6 noites por 

semana”, excluiu-se o termo “problemas” 

no intuito de facilitar o entendimento e 

evitar a repetição de termos nas respostas. 

 

Problems 3 nights a 

week 

Problemas 3 noite 

por semana 

Tenho problemas 

3 vezes por semana 

Problems 4 nights a 

week 

Problemas 4 noite 

por semana 

Tenho problemas 

4 vezes por semana 

Problems 5 nights a 

week 

Problemas 5 noite 

por semana 

Tenho problemas 

5 vezes por semana 

Problems 6 nights a 

week 

Problemas 6 noite 

por semana 

Tenho problemas 

6 vezes por semana 

Problems every night 

of the week 

Problemas todas 

as noites da semana 

Tenho problemas 

todas as noites da 

semana 

Final T1+T2+T3: “Todas as noites da 

semana”, excluiu-se o termo “problemas” 

no intuito de facilitar o entendimento e 

evitar a repetição de termos nas respostas. 

Legenda: T1- tradução 1;  T2 - Tradução 2; T12- Reformulações e acréscimos a partir de T1 e T2. 
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Quadro 4 – Versão original, versões traduzidas T1 e T2 e considerações do Comitê de 

Revisão. Fortaleza, 2013. (Continuação) 

     Legenda: T1- tradução 1;  T2 - Tradução 2; T12- Reformulações e acréscimos a partir de T1 e T2. 

 

 

 

 

 

VERSÃO ORIGINAL TRADUTOR 1 TRADUTOR 2 COMITÊ DE REVISÃO 
3. How long has the 

settling problem been 
going on? 

3. Há quanto tempo 
você tem problemas 

para colocar seu 
bebê para dormir? 

3. Há quanto tempo 
que você tem 

problemas para 
acalmar o seu bebê 

para dormir? 

Final T1: “Há quanto tempo você tem tido 
problemas para colocar o seu bêbê para 

dormir?”,a opção escolhida foi 
considerada a mais adequada considerando 

o público alvo. 
___ months   [  ] not 

applicable 
___ meses [  ]não 

se aplica 
____ meses [  ]não 

se aplica 
Final T1+T3: Colocar:___ Dias ___meses 
( ). Foi preferível colocar a opção “____ 

dias” em decorrência de possíveis 
alterações do comportamento do sono que 

possam surgir, mas que não sejam com 
tanta frequência que se enquadrem na 

opção “____ meses”. 
Waking at night (between 
midnight and 6.00 a.m.) 

Acordando à noite 
(entre meia-noite e 

6:00 da manhã) 

Acordando durante 
a noite (entre meia 
noite e 6 horas da 

manhã) 

Final T2: “Acordando durante a noite 
(entre meia noite e 6 horas da manhã)”, a 
escolha, embora não seja a mais usada no 
dia a dia, deixa claro o que a criança esta 

fazendo, além de fazer menção tanto a mãe 
quanto ao bêbê. 

4. How many nights a 
week does your baby 

wake on average?(tick 
one box only) 

4. Quantas vezes 
por semana o seu 
bebê acorda de 

madrugada? 
(marque apenas 
uma resposta) 

4. Em geral, quantas 
noites por semana 
seu bebê acorda 
durante a noite? 

(marque apenas um 
item) 

Final T1+T2+T3: “Em média, quantas 
noites por semana seu bebê acorda? 

(Marque apenas uma resposta)”, a escolha 
deu-se pela clareza e objetividade da 

questão. 

None or less than once a 
week 

Nenhuma ou menos 
de uma noite por 

semana 

Nenhuma ou menos 
de uma noite por 

semana 

Final T3: “Nenhuma ou menos de quatro 
vezes durante o mês”. Optou-se por 

escolher uma forma que fosse clara para o 
público alvo, levando em consideração que 

o tempo analisado é o último mês. 
1 night a week 1 noite por semana 1 noite por semana Permanece a mesma tradução de ambos 

em decorrência do fácil entendimento e da 
coerência junto aos termos já utilizados 

culturalmente. 
 

2 nights a week 2 noites por semana 2 noites por semana 
3 nights a week 3 noites por semana 3 noites por semana 
4 nights a week 4 noites por semana 4 noites por semana 
5 nights a week 5 noites por semana 5 noites por semana 
6 nights a week 6 noites por semana 6 noites por semana 

Every night of the week Todas as noites da 
semana 

Todas as noites da 
semana 
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Quadro 4 – Versão original, versões traduzidas T1 e T2 e considerações do Comitê de 

Revisão. Fortaleza, 2013. (Continuação) 

VERSÃO ORIGINAL TRADUTOR 1 TRADUTOR 2 COMITÊ DE REVISÃO 

5. How many times does 

your baby wake each night 

and need resettling on 

average? (tick one box 

only) 

5. Em média, 

quantas vezes seu 

bebê acorda por 

noite e precisa ser 

colocado para 

dormir novamente? 

(marque apenas 

uma resposta) 

5. Em geral, quantas 

vezes seu bebê 

acorda a noite e 

precisa ser 

reacalmado para 

dormir? (selecione 

apenas um item) 

Final T1: “Em média, quantas vezes seu 

bebê acorda por noite e precisa ser 

colocado para dormir novamente? (marque 

apenas uma resposta)”, a questão tenta 

considerar todo o ritual que se faz antes da 

criança adormecer ou o processo de 

embalá-la para dormir. 

Does not wake Não acorda Não acorda Permanece a mesma tradução de ambos 

em decorrência do fácil entendimento e da 

coerência junto aos termos já utilizados 

culturalmente. 

Once a night 1 vez por noite 1 vez por noite 

Twice a night 2 vezes por noite 2 vezes por noite 

3 times a night 3 vezes por noite 3 vezes por noite 

4 times a night 4 vezes por noite 4 vezes por noite 

5 or more times a night 5 ou mais vezes por 

noite 

5 ou mais vezes por 

noite 

6. If your baby wakes, how 

long does it take for your 

baby to go back to sleep on 

average?(tick one box only) 

6. Quando o seu 

bebê acorda, quanto 

tempo, em média, 

leva para colocá-lo 

para dormir 

novamente? 

(marque apenas 

uma resposta) 

6. Se seu bebê 

acorda, quanto 

tempo demora para 

voltar a dormir, em 

geral? (Selecione 

apenas um item) 

Final T1+T2: “Se seu bebê acorda, quanto 

tempo demora, em média, para voltar a 

dormir? (Marque apenas uma resposta)”. 

Levou-se em consideração a estrutura que 

tivesse por baseuma quantificação apenas 

um tempo médio de minutos, isso porque 

facilitaria o entendimento da população no 

qual o instrumento seria aplicado. 

Lessthan 10 minute Menos de 10 

minutos 

Menos de 10 

minutos 

Permanece a mesma tradução de ambos 

em decorrência do fácil entendimento e da 

coerência junto aos termos já utilizados 

culturalmente. 

 

10 to 20 minutes 10 a 20 minutos de 10 a 20 minutos 

20 to 30 minutes 20 a 30 minutos de 20 a 30 minutos 

30 to 40 minutes 30 a 40 minutos de 30 a 40 minutos 

40 to 50 minutes 40 a 50 minutos de 40 a 50 minutos 

50 to 60 minutes 50 a 60 minutos de 50 a 60 minutos 

1 hour or longer 1 hora ou mais Uma hora ou mais Final T2- “Uma hora ou mais”, a opção é a 

que mais se aproxima da questão “média 

de tempo” no intuito de concordar 

pergunta e resposta. 

Legenda: T1- tradução 1;  T2 - Tradução 2; T12- Reformulações e acréscimos a partir de T1 e T2. 
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Quadro 4 – Versão original, versões traduzidas T1 e T2 e considerações do Comitê de 

Revisão. Fortaleza, 2013. (Continuação) 

     Legenda: T1- tradução 1;  T2 - Tradução 2; T12- Reformulações e acréscimos a partir de T1 e T2. 

 

 

 
 

VERSÃO ORIGINAL TRADUTOR 1 TRADUTOR 2 COMITÊ DE REVISÃO 
7. How long has the waking 

problem been going on? 
7. Há quanto tempo 

você tem tido 
problemas com o 

seu bebê acordando 
à noite? 

7. Há quanto tempo 
que o problema de 

acordar a noite vem 
ocorrendo? 

Final T1: “Há quanto tempo você tem tido 
problemas com o seu bebê acordando à 

noite?”, a escolha foi com base em 
escolhas já feitas no questionário em 

relação ao uso do termo “tem tido” que 
seria mais utilizado na população no qual o 

questionário será aplicado. 
______ months ______ meses ______ meses Permanece a mesma tradução de ambos 

em decorrência do fácil entendimento e da 
coerência junto aos termos já utilizados 

culturalmente. 

Sleeping in parents’ bed Dormindo na cama 
dos pais 

Dormindo na cama 
dos pais 

8. How often do you end up 
taking your baby into your 
bed because he/she is upset 
and won’t sleep? (tick one 

box only) 

8. Com que 
frequência você 

acaba por levar seu 
bebê para a sua 

cama porque ele(a) 
está agitado e não 

adormece? (marque 
apenas uma 

resposta) 

8. Quantas vezes 
você acaba levando 
seu bebê para sua 
cama porque ele 

está chorando e não 
dorme? (selecione 
apenas um item) 

Final T1+T2+T3: “ Com que frequência 
você acaba levando seu bebê para sua 

cama porque ele(a) está agitado/chorando 
e não dorme? (Marque apenas uma 

resposta)”, a escolha basea-se na adaptação 
idiomática, já que o upset, traduzido seria 

chateado/aborrecido, e no caso, nem 
sempre a criança encontra-se nesse estado 

no momento em que é colocada para 
dormir. O agitado/chorando se enquadra 

melhor. 
Never, or less than once a 

week 
Nunca ou menos de 

uma vez por 
semana 

Nunca ou menos de 
uma vez por semana 

Final T3: “Nunca ou menos que quatro 
vezes por mês”. Optou-se por escolher 

uma forma que fosse clara para o público 
alvo, levando em consideração que o 

tempo analisado é o último mês. 
1night a week 1 noite por semana 1 noite por semana Permanece a mesma tradução de ambos 

em decorrência do fácil entendimento e da 
coerência junto aos termos já utilizados 

culturalmente. 
 

2 nights a week 2 noites por semana 2 noites por semana 
3 nights a week 3 noites por semana 3 noites por semana 
4 nights a week 4 noites por semana 4 noites por semana 
5 nights a week 5 noites por semana 5 noites por semana 
6 nights a week 6 noites por semana 6 noites por semana 

Every night of the week Todas as noites da 
semana 

Toda noite da 
semana 

Final T1: “Todas as noites da semana”, a 
escolha tem por base o intuito de se 
enfatizar a frequência do problema e 

facilitar o entendimento para o público 
alvo. 
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Quadro 4 – Versão original, versões traduzidas T1 e T2 e considerações do Comitê de Revisão. 

Fortaleza, 2013. (Continuação) 

VERSÃO ORIGINAL TRADUTOR 1 TRADUTOR 2 COMITÊ DE REVISÃO 
9. How long has the problem 

been going on? 
9. Há quanto tempo 
você tem tido esse 

problema? 

9. Há quanto tempo 
esse problema vem 

acontecendo? 

Final T1: “Há quanto tempo você tem tido 
esse problema?”. A escolha tem por base a 

adaptação cultural, já que o “tem tido” é 
largamente utilizado na região. 

______ months                     
[ ] not applicable 

______ meses [ 
]não se aplica 

______ meses [  ] 
não se aplica 

Permanece a mesma tradução de ambos 
em decorrência do fácil entendimento e da 

coerência junto aos termos já utilizados 
culturalmente. 

Part 2 Parte 2 Parte 2 Permanece a mesma tradução de ambos 
em decorrência do fácil entendimento e da 

coerência junto aos termos já utilizados 
culturalmente. 

Your views Seu ponto de vista Suas opiniões Final T3: “Sua opinião”, pois refere-se a 
opinião da mãe em relação ao quadro em 

geral, além disso de acordo com o juiz 
especialista em língua portuguesa, 

diariamente utilizamos mais o termo 
referido no singular. 

10. Do you think that your 
baby has sleeping 

difficulties? 

10. Você acredita 
que seu bebê tem 
dificuldades pra 

dormir? 

10. Você acha que 
seu bebê tem 

dificuldade para 
dormir? 

Final T2: “Você acha que seu bebe tem 
dificuldades para dormir?”. A tradução 

escolhida tem por base a incerteza gerada 
pelo termo “achar”, já que estamos 

tratando de opinião. Assim, a utilização de 
termos que também façam referência a 

percepção pessoal de cada mãe também é 
válido. 

No Não Não Permanece a mesma tradução de ambos 
em decorrência do fácil entendimento e da 

coerência junto aos termos já utilizados 
culturalmente. 

Yes, mild Sim, levemente Sim, pouca Final T2: “Sim, pouca”. A escolha teve por 
base a adaptação cultural em relação aos 

termos leve e levemente que são 
escassamente utilizados em diálogos 

diários. 
Yes, moderate Sim, 

moderadamente 
Sim, moderada Final T3: “Sim, mais ou menos”. A 

escolha teve por base a adaptação cultural 
em relação aos termos moderado e 

moderadamente que são escassamente 
utilizados em diálogos diários. 

Yes, severe Sim, severamente Sim, severa Final T3: “Sim, muita”. A escolha teve por 
base a adaptação cultural em relação aos 

termos severa e severamente que são 
escassamente utilizados em diálogos 

diários. 
Legenda: T1- tradução 1;  T2 - Tradução 2; T12- Reformulações e acréscimos a partir de T1 e T2. 
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Legenda: T1- tradução 1;  T2 - Tradução 2; T12- Reformulações e acréscimos a partir de T1 e T2. 

Quadro 4 – Versão original, versões traduzidas T1 e T2 e considerações do Comitê de Revisão. 

Fortaleza, 2013. (Continuação) 
VERSÃO ORIGINAL TRADUTOR 1 TRADUTOR 2 COMITÊ DE REVISÃO 

Office Use Only Uso exclusivo do 
departamento 

- Final T3: “Uso exclusivo do profissional”. 
Tomando por base a tradução, tem-se para 

uso exclusivo do departamento, porém 
como pretende-se que o questionário seja 
utilizado por profissionais no intuito de 

detectar alterações de comportamento do 
sono na clínica, optou-se pelo uso da 

palavra “profissional”. 
Total Score Total - Permanece a mesma tradução de ambos 

em decorrência do fácil entendimento e da 
coerência junto aos termos já utilizados 

culturalmente. 
Maternal Criteria Critério maternal - Final T3: “Critérios da mãe/ do principal 

cuidador”. A escolha foi feita 
referenciando que o questionário deve ser 
aplicado com o cuidador que dorme com a 

criança e não somente com a mãe. 
 

Research Criteria Critério de pesquisa Critérios de 
Pesquisa 

Final T3: “Critérios de avaliação”. A 
adaptação foi feita tendo como base que o 
instrumento não será utilizado somente na 

pesquisa, mas na clínica também. Além 
disso o “da” especifica ainda mais os 
critérios sendo como exclusivos da 

pesquisa. 
Office Use Only Uso exclusive do 

departamento 
Para uso do 
escritório 

Final T1: “Uso exclusive do 
departamento”, o termo foi escolhido em 
decorrência da expressão que melhor se 

adaptava culturalmente. 
Research Criteria Critério de pesquisa Critérios de 

Pesquisa 
Final T3: “Critérios de avaliação”, a 

adaptação da expressão deu-se pelo fato de 
que o objetivo da tradução é facilitar a 
aplicação do instrumento também nas 

consultas pediátricas. 
A settling or waking 

problem occurring 5 or 
more nights per week and 

of 2 or more months 
duration plus 1 or more of 

the following: 
 

Problemas para 
adormecer ou de 
acordar durante a 

noite que ocorram 5 
ou mais noites por 

semana e de 
duração de 2 ou 

mais meses e mais 
1 dos seguintes: 

Um problema de 
dificuldade de 

acalmar para dormir 
e de acordar durante 
a noite 5 vezes por 

semana com 
duração de 2 meses 

ou mais e 
acompanhado de 1 

ou mais dos 
seguintes: 

Final T+T2+T3: “Problema(s) para dormir 
ou acordar que ocorre em 5 ou mais noites 

por semana e de 2 ou mais meses de 
duração, acompanhado de  1 ou mais dos 

seguintes”. A preferência deu-se com base 
que os problemas de sono na seguinte 

etapa do questionário podem ser 
quantificados e que, na existência de 

algum, podem vir em conjunto com outros 
demais, por isso o motivo da escolha da 

palavra “acompanhado”. 
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Legenda: T1- tradução 1;  T2 - Tradução 2; T12- Reformulações e acréscimos a partir de T1 e T2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 – Versão original, versões traduzidas T1 e T2 e considerações do Comitê de Revisão. 

Fortaleza, 2013. (Conclusão) 
VERSÃO ORIGINAL TRADUTOR 1 TRADUTOR 2 COMITÊ DE REVISÃO 
i) Taking greater than 30 

minutes to settle. 
i) Levar mais de 
30 minutos para 

adormecer 

i) Demorando 
mais de 30 

minutos para 
acalmar. 

Final T1: “Levar mais de 30 minutos para 
dormir”. A tradução escolhida teve por base o 

termo que mais se assemelhasse com a tradução 
idiomática. 

ii) Waking 3 or more 
times per night. 

ii) Acordar 3 
vezes ou mais 
durante a noite 

ii) Acordando 3 
ou mais vezes por 

noite. 

Final T1+T3: “Acordar 3 ou mais vezes durante a 
noite”, a escolha baseou-se na tentativa de 
facilitar o entendimento para a população. 

iii) Waking for greater 
than 20 minutes during 

the night. 

iii) Acordar por 
mais de 20 

minutos durante 
a noite 

iii) Ficando 
acordado por mais 

de 20 minutos 
durante a noite. 

Final T2+T3: “Ficar acordado por mais de 20 
minutos durante a noite”, o termo “ficar” 

permaneceu no infinitivo devido a sua larga 
utilização cotidianamente ao invés do gerúndio. 

iv) Sleeping in the 
parental bed because 

upset and won’t sleep 3 
or more times per week. 

iv) Dormir na 
cama dos pais 

porque está 
agitado e não 

consegue dormir 
3 vezes por 

semana ou mais 

iv) Dormindo na 
cama dos pais 
porque chora e 

não dorme, 3 ou 
mais vezes por 

semana. 

Final T1+T2+T3: “Dormir na cama dos pais 
porque está agitado/chorando e não consegue 

dormir de 3 ou mais vezes por semana ou mais.” 
A escolha foi por utilização de palavras no 

infinitivo no dia a dia ao invés do gerúndio e 
adaptado culturalmente em relação a “upset”, já 

que aborrecido não definiria o real estado do bebê. 
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7.3 Teste do ISQ- versão brasileira 

 

7.3.1 Caracterização dos Participantes e Criança do Pré-teste  

 

Os cuidadores são do sexo feminino, com idade entre 17 e 51 anos, maioria (8) 

residente em Fortaleza, 16 referiram ser de cor parda, oito em união consensual e quatro 

casados, seis com ensino médio, seis com ensino médio incompleto, 19 trabalhadoras do lar, 

18 com renda familiar entre um e dois salários mínimos (salário mínimo vigente R$678,00) e 

16, moradia com quatro ou mais cômodos. 

Sobre criança sem PC, coletaram-se informações de 11 crianças, visto que um dos 

participantes era cuidador de gemelares.  A maioria das crianças (9) em idade de 15 a 18 

meses, com predomínio do sexo feminino, em idade gestacional com variação de 26 a 40 

semanas e 5 dias, peso ao nascer de 795g a 3930g, Apgar de 3 a 8 no 1º minuto e 7 a 10 no 5º 

minuto, uma criança apresentou Apgar 3 no 1º minuto e 7 no 5º minuto, destaque-se que, no 

prontuário de quatro crianças, não havia informação de Apgar. 

De 10 crianças com PC, sete eram do sexo feminino, com idade entre 15 e 18 

meses, e idade gestacional de 26s3d a 41s1d, peso ao nascer entre 920g a 3315g, Apgar de 1 a 

9 no 1º minuto e 6 a 10 no 5º minuto, e três crianças apresentaram 1/6, 3/7 e 4/7, 

respectivamente, no 1º e 5º minuto.  

Na distribuição de idade de criança sem PC e com PC, na com PC houve 

predominância de idade entre 15 e 18 meses. Quanto ao tipo de PC, quatro têm tetraparesia 

espástica; uma, hemiparesia espástica e, em cinco prontuários, sem especificação do tipo de 

PC. Quatro faziam uso de  anticonvulsivantes, três de vitaminas e duas não usavam nenhuma 

medicação.  

No que concerne dos problemas e complicações de PC, uma criança apresentava 

deficiência auditiva; duas, atraso do desenvolvimento neuromotor (DNM); três epilepsia; três, 

deficiência visual; três, estrabismo; quatro, microcefalia; seis, retardo mental. Duas crianças 

tinham como doença associada à Síndrome de West e Síndrome de Dandy-Walker, que atuam 

como causa da PC. Cada criança apresentou, pelo menos, uma complicação das acima 

mencionadas.  

 

7.3.2 Opinião dos cuidadores na etapa de teste da versão pré-final 

Na fase do teste com 20 cuidadores, consideraram-se os seguintes aspectos: 

relevância das perguntas do instrumento, dificuldade em respondê-las, clareza e consistência 
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das respostas, reformulação de algum item e compreensão da questão. Além disso, o tempo 

dispensado para preenchimento do ISQ- versão brasileira foi registrado. 

A média de duração de preenchimento do ISQ- versão brasileira foi de 7 minutos, 

com variação de 2 a 12 minutos. O tempo mostra que o grau de dificuldade da leitura e 

resposta das questões foi mínimo, em média de menos de um minuto por questão.  

Vinte cuidadores foram unânimes em considerar dez questões do ISQ- versão 

brasileira relevantes para avaliação do comportamento do sono de criança, cinco apresentaram 

dificuldade em responder, pelo menos, uma de dez questões, três sugeriram alterações. Sete 

identificaram falta de clareza e consistência nas respostas, seis apontaram problemas em 

apenas uma resposta, enquanto um deles, em quatro. 

As questões com dificuldade de resposta foram do item 1 (Em média, quanto 

tempo seu bebê demora a dormir?) e 2 (Em média, quantas vezes por semana você tem 

problemas em colocar o seu bebê para dormir?). À análise das sugestões, em três cuidadores, 

a dificuldade se relacionava ao período avaliado – diurno e noturno, no caso do ISQ- versão 

brasileira, é noturno, assim estabeleceu-se que, em orientações contidas na Parte 1, se 

inserisse a informação.   

Quanto ao item 2, o cuidador relatou dificuldade de relacionamento de respostas 

da questão 2 com as da questão 1, sugeriu-se clarear a ideia de relação entre ambas. Além 

disso, o cuidador indicou a necessidade de destaque das de diferentes categorias relacionadas 

ao grupo de questões.  

Respostas sem clareza e consistência com perguntas são referentes aos itens 2, 5, 

6 e 8 (Quadro 5). 
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Quadro 5 – Questões e respostas citadas pelos cuidadores para modificações. Fortaleza, CE. 
2013. 

2. Em média, quantas vezes por semana você tem problemas em colocar  
o seu bebê para dormir? (Marque apenas uma resposta) 

[ ] Menos de uma vez por semana 
[ ] 1 noite por semana 
[ ] 2 noites por semana 
[ ] 3 noites por semana 
[ ] 4 noites por semana 
[ ] 5 noites por semana 
[ ] 6 noites por semana 
[ ] Todas as noites da semana 

 

5. Em média, quantas vezes seu bebê acorda por noite e precisa ser colocado 
 para dormir novamente?  

(Marque apenas uma resposta) 
[ ] Não acorda 
[ ] 1 vez por noite 
[ ] 2 vezes por noite 
[ ] 3 vezes por noite 
[ ] 4 vezes por noite 
[ ] 5 ou mais vezes por noite  
 

6.Se seu bebê acorda, quanto tempo demora, em média, para voltar a dormir?  
(Marque apenas uma resposta) 
[ ] menos de 10 minutos 
[ ] de 10 a 20 minutos 
[ ] de 20 a 30 minutos 
[ ] de 30 a 40 minutos 
[ ] de 40 a 50 minutos 
[ ] de 50 a 60 minutos 
[ ] 1 hora ou mais  
 
      8.Com que frequência você acaba levando seu bebê para sua cama porque ele(a) está 
agitado/chorando e não dorme? (Marque apenas uma resposta) 
[ ] Nenhuma ou menos de quatro vezes por semana no último mês 
[ ] 1 noite por semana 
[ ] 2 noites por semana 
[ ] 3 noites por semana 
[ ] 4 noites por semana 
[ ] 5 noites por semana 
[ ] 6 noites por semana 
[ ] Todas as noites da semana 

 

Em resposta da questão 2, três solicitaram acrescentar “Nenhuma Vez”; na da 

questão 5, recomendou-se inserir item para resposta da mãe; em resposta da questão 6, três 

cuidadores sugeriam acrescentar “Nunca Acorda” ou “Não Acorda” e na resposta da questão 
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8, três participantes solicitaram inserir “Já Dorme na Cama com a Mãe” ou “Sempre Dorme 

na Cama com os Pais”. 

Com as recomendações, doutoranda e orientadora analisaram sugestões referidas e 

acataram a maioria das recomendações, com exceção da sugestão de acrescentar item para 

inscrever a resposta, por necessário acrescentar item semelhante a cada questão. Além disso, 

as opções já contemplam todas as possibilidades de resposta.  

Quanto à relação entre as questões 1 e 2, optou-se por não alterar a redação da 

questão 2, considerando que a modificação foi sugerida apenas por um cuidador. Na questão 

6, estabeleceu-se resposta apenas quando o cuidador responder, na questão 5, que a criança 

realmente acorda, o que, consequentemente, não altera o número de respostas na questão 6. 

O acréscimo da resposta “Sempre dorme na cama com os pais”, da questão 8, é 

pontuado com zero pontos, caso contrário, a criança nessa situação recebe pontuação de 8 

pontos, o que aumenta o escore total, em contexto que é hábito familiar condicionar ao 

comportamento. 

Considerando que os cuidadores haviam solicitado possíveis alterações para 

solução de dúvidas de interpretação dos itens, não houve necessidade de readministração do 

ISQ- versão brasileira com os mesmos cuidadores.  

A versão das novas alterações (APÊNDICE I) permaneceu com dez questões, sem 

alteração na pontuação total, permanecendo de 0-38. A versão foi encaminhada aos juízes 

especialistas na área de sono e da saúde da criança para validade de conteúdo. 

 

7.3.3 Comportamento do Sono das Crianças no Pré-Teste 

Os 10 itens sobre informações do sono da criança do último mês constou de três 

questões de avaliação da dificuldade de dormir. PARTE 1 – Ao ir para a cama – 1. Em média, 

quanto tempo seu bebê demora para dormir? 2. Em média, quantas vezes por semana você 

tem problemas para colocar o seu bebê para dormir? 3.Há quanto tempo, você tem tido 

problemas para colocar seu bebê para dormir? Acordando durante a noite (entre meia noite e 

6 horas da manhã) – 4. Em média, quantas noites por semana seu bebê acorda? 5. Em média, 

quantas vezes seu bebê acorda por noite e precisa ser colocado para dormir novamente? 6. Se 

seu bebê acorda, quanto tempo demora, em média, para voltar a dormir? 7. Há quanto tempo 

você tem tido problemas com o seu bebê acordando à noite? Dormindo na cama dos pais – 8. 

Com que frequência você acaba levando seu bebê para sua cama porque ele(a) está 

agitado/chorando e não dorme? 9. Há quanto tempo você tem tido esse problema? PARTE 2 – 
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Sua opinião - Você acha que seu bebê tem dificuldades para dormir? Para cada questão foi  

atribuído valor de até 7 escores, seguindo direcionamento da escala original. 

Em relação ao comportamento do sono de criança sem PC, os escores variam de 2 

a 22 pontos, em média de 12 pontos. Sete apresentaram 12 ou mais pontos na pontuação total. 

No que diz respeito à percepção do cuidador quanto ao Critério Materno/Cuidador, oito 

participantes responderam que a criança não apresentava problemas, em relação ao sono, e 

apenas três afirmaram que a criança apresentava comportamento do sono alterado. Quanto aos 

critérios de avaliação, nove crianças não apresentaram comportamento considerado atípico. 

 
Quadro 6 – Pontuação total, critérios do cuidador e do avaliador sobre o 
comportamento do sono nas crianças sem PC. Fortaleza, 2013.  
 

Pontuação Total Critério do Cuidador Critérios do Avaliador 
 2 Não Não 
10 Não Não 
22 Sim Sim 
9 Não Não 
12 Não Não 
13 Sim Não 
19 Sim Sim 
14 Não Não 
6 Não Não 
12 Não Não 
12 Não Não 

 

Nos casos de pontuação de 13, 19 e 22, obteve-se, pelo menos, uma indicação 

positiva de critérios do cuidador ou do avaliador, o que apoia a relação entre 

pontuação/critério. 
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Quadro 7 – Pontuação total e critérios do ISQ-versão brasileira sobre o 
comportamento do sono na criança com PC, segundo cuidador e avaliador. 
Fortaleza, 2013.  

 

Pontuação Total Critério do Cuidador Critério do Avaliador 
4 Não Não 
1 Não Não 
8 Não Não 
1 Não Não 
13 Sim Não 
22 Sim Sim 
13 Não Sim 
0 Não Não 
8 Não Não 
20 Sim Não 

 

Relato dos cuidadores sobre comportamento do sono de criança com PC, mostrou 

pontuação variou de até 22, com média de 9 na pontuação total, sendo quatro com pontuação 

acima de 12 pontos. Sobre o critério do cuidador, sete participantes responderam que a 

criança não apresenta problemas de sono e oito crianças não demonstraram características que 

indicassem alteração no comportamento do sono. Quatro crianças apresentaram pontuações 

total de 13, 13, 20, 22, respectivamente, e receberam, pelo menos, uma indicação positiva do 

cuidador ou avaliador. 

Coincidentemente, duas crianças, uma sem PC e a outra com PC, com 22 pontos, 

obtiveram indicação positiva em ambos os critérios. 

À análise de registros de preenchimento do caso com pontuação 20 e não inserida 

no critério do avaliador, observa-se pequeno limiar das respostas cuidador do ISQ- versão 

brasileira que exclui o comportamento alterado para o momento. No entanto, existem 

alterações importantes no comportamento da criança, por isso que o cuidador manifestou 

percepção positiva para o possível problema. 

 Para caso assim no serviço de saúde, o cuidador recebe orientações e é avaliado 

novamente quanto ao comportamento do sono da criança. Em futuras pesquisas com amostra 

maior de crianças, casos semelhantes podem ser avaliados. 
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7.4 Grupos contrastados das crianças e seus cuidadores   

 

A análise entre grupos contrastados teve a finalidade de verificar diferenças entre 

grupos de cuidadores de criança com e sem PC, segundo variáveis do cuidador e da criança, 

antes de apresentar a análise das propriedades psicométricas.  
 

Tabela 1 – Cuidadores de crianças com e sem PC, segundo variáveis sociodemográficas. 
Fortaleza-CE, 2013. 

                                                     Cuidadores de crianças  
Variáveis 

      Com PC (n=20) Sem PC (n=50)  

   N            %    N            %  p- valor1 

Idade (anos)   
   

 
15 – 25 3 15,0 17 34,0 0,020 
26 – 35 15 75,0 19 38,0  
36 – 57 2 10,0 14 28,0  

Naturalidade   
   

 
Fortaleza 9 45,0 33 66,0 0,163 

Região Metropolitana 2 10,0  1   2,0  
Outras 9 45,0 16 32,0  

Ocupação  
   

 

Do lar 16 80,0 33 66,0 0,248 
Demais profissões 4 20,0 17 34,0  

Sexo  
   

 

Feminino 19 95,0 48 96,0 0,854 
Masculino 1 5,0 2 4,0  
Raça/Cor  

   
 

Preta/Parda 18 90,0 45 90,0 1,000 
Outra 2 10,0 5 10,0  

Estado civil  
   

0,734 

Com companheiro 14 70,0 37 74,0  
Sem companheiro  6 30,0 13 26,0  

Escolaridade  
   

 

Até fundamental  4 20,0  4  8,0 0,160 
Médio Completo 13 65,0 43 86,0  

Superior 3 15,0  3   6,0  
Renda Familiar 

(salário mínimo2) 
 

   
0,761 

Menos de um 2 10,0 7 14,0  
Um a dois 13 65,0 34 68,0  

Mais de três  5 25,0 9 18,0  
N° de Cômodos no 

Domicílio 
 

   
< 0,001 

Um a dois 1  5,0  28  56,0  
         Três ou mais 19  95,0  22  44,0  

          1 Teste Qui-Quadrado de Pearson; 2 Salário mínimo vigente R$ 678,00;  p < 0,05 
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                   Na Tabela 1 cuidadores de criança com PC são, na maioria, do sexo feminino, de 

26 a 35 anos, pretos/pardos, casados/união consensual, do lar, procedentes do município de 

Fortaleza, com ensino médio completo, renda familiar de um a dois salários, e residentes em 

domicílio composto de quatro ou mais cômodos. 

Os cuidadores de criança saudável são, majoritariamente, do sexo feminino, com 

idade de distribuição equivalente, casado/união consensual, do lar, com salário familiar 

mensal entre um e dois salários mínimos, procedente de Fortaleza, com ensino médio 

completo, residência de quatro ou mais cômodos.  

                   Na Tabela 1, tem-se que não houve diferença estatisticamente significante da 

maioria de variáveis do cuidador e de grupos, considerando (p<0,05), somente idade e número 

de cômodos obtiveram diferença estatística com o valor de p=0,020 e p< 0,001, o que mostra 

que os grupos estudados são homogêneos para a maioria de variáveis do cuidador.  

Tabela 2 – Criança com e sem PC, segundo idade, sexo e variáveis neonatais. Fortaleza-CE, 
2013. 

 Crianças  
Variáveis      Com PC (n=20)    Sem PC (n=50)  

          N            %       N            % p-valor1 

Idade (meses)       
12 – 15 3 15,0 24 48,0  
15 – 18 17 85,0 26 52,0  

Sexo      0,820 

Feminino 11 55,0 26 52,0  
Masculino 9 45,0 24 48,0  

Idade Gestacional (semanas)       
Pré-termo (inferior a 37) 10 50,0 8 16,0 0,003 

A termo (37 a 42) 9 45,0 40 80,0  
Sem informação  1    5,0 2   4,0  

Peso ao nascer (gramas)      
Baixo peso (inferior a 2.500) 6 30,0 7 14,0  

Peso insuficiente (2500g a 2999) 7 35,0 10 20,0  
Peso adequado (3.000-3.999) 6 30,0 32 64,0  

Excesso de peso (superior a 4.000) 1 5,0 1 2,0  
Apgar 1º minuto       0,021 

Até 6 5 30,0 2 4,0  
7 a 10 11 55,0 30 60,0  

Sem informação 4 20,0 18 36,0  
Apgar 5º minuto       0,074 

Até 6 3 15,0 1 2,0  
7 a 10 13 65,0 31 62,0  

Sem informação 4 20,0     18 36,0  
1 Teste Qui-Quadrado de Pearson 
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Na tabela 2 a maioria de crianças com PC é do sexo feminino,  com idade entre 15 

e 18 meses, idade gestacional pré-termo, com predominância entre baixo peso e peso 

insuficiente (65%) ao nascer, com predomínio de Apgar entre 7 e 10, no primeiro e quinto 

minutos. Quanto à variável sexo, não houve diferença estatisticamente significante entre os 

grupos (p=0,820). 

De 20 crianças com PC, quatro foram diagnosticadas com PC do tipo tetraparética 

espástica, enquanto que as demais não apresentaram informação no prontuário. Quanto às 

comorbidades associadas a PC, oito têm microcefalia, oito com deficiência visual, sete com 

epilepsia, seis com retardo mental, três com hidrocefalia, dois com deficiência auditiva, uma 

com convulsão, uma com diagnóstico médico de  Síndrome de West e uma de 

mielomeningocele. Sobre medicação, oito crianças utilizam anticonvulsivantes; uma, 

suplemento de ferro e cálcio, e uma para prevenção de refluxo gastresofágico. Mais de uma 

comorbidade foram identificadas em cada criança. 

Criança sem PC apresenta distribuição equivalente quanto ao sexo e idade. Em 

relação às variáveis ao nascer, a idade gestacional a termo e peso adequado foram 

predominantes. Apgar, no primeiro e quinto minutos, variou entre 7 e 10, enquanto 36% não 

foram informados no quinto minuto entre as crianças sem PC. 

Na investigação de diferenças entre grupos, a idade gestacional e Apgar, no 

primeiro minuto foram estatisticamente significantes com p=0,003 e p=0,021, 

respectivamente, com predominância de criança nascida a termo entre crianças saudáveis 

(80%) e as crianças com PC obtiveram baixa idade gestacional (50%). 

 

Tabela 3 – Comparação das médias da idade cronológica e peso ao nascer de crianças entre os 

grupos. Fortaleza-CE, 2013. 

 Crianças 

Variáveis Com PC Sem PC  

 Média±DP Média±DP p-valor1 

Idade Cronológica (dias) 498±51,8 445,4±61,3 0,001 

Peso ao nascer 2613,1±965,4 3107,1±570,6 0,010 
1Teste t de Student 

À comparação de médias da idade cronológica e peso ao nascer, entre os grupos, 

constatou-se diferença estatisticamente significante entre as médias da idade cronológica e do 

peso ao nascer, por grupos, sendo os valores de p=0,001 e 0,010, respectivamente. Na tabela 
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3, a idade cronológica da criança com PC mostrou-se elevada, enquanto que o peso ao nascer 

foi mais elevado em criança saudável.   

 

7.5 Avaliação das Propriedades Psicométricas 

 

7.5.1  Validade de Conteúdo 

 

Os juízes avaliaram as questões do ISQ-versão brasileira com base em aspectos de 

clareza e compreensão; associação para identificação com comportamento do sono; 

classificação dos itens em fator técnico ou pessoal; relevância; e grau de relevância dos itens 

do questionário. 

A maioria dos itens foram considerados claros e compreensíveis pelas 

especialistas, apenas o item nove (Há quanto tempo você tem tido esse problema?) não tem 

clareza e sem relação com o item oito (Com que frequência você acaba levando seu bebê para 

sua cama porque ele(a) está agitado/chorando e não dorme?), pelas especialistas. 

As questões foram consideradas associadas ao comportamento do sono da criança, 

exceto as questões dois (Em média, quantas vezes por semana você tem problemas para 

colocar o seu bebê para dormir?); três (Há quanto tempo, você tem tido problemas para 

colocar seu bebê para dormir?) e dez (Você acha que seu bebê tem dificuldades para dormir?), 

de percepção do cuidador. 

No julgamento dos especialistas, dois apontaram que a maioria dos itens se 

relaciona ao fator pessoal, enquanto que o juiz três indicou que sete questões do questionário 

são de cunho técnico. 

Em termos de relevância, a especialista considerou irrelevante a presença da 

questão nove (Há quanto tempo você tem tido esse problema?), justificando não compreensão 

da pergunta e da importância no questionário. Outra especialista classificou a questão quatro 

(Em média, quantas noites por semana seu bebê acorda?), como pouco relevante, com  

justificativa de que acordar à noite não se relaciona ao distúrbio do sono, dependendo da faixa 

etária. 

Quanto ao grau de relevância, solicita-se às especialistas que avaliem as questões 

do ISQ-versão brasileira, com escala de 1 a 4 pontos (1. Irrelevante; 2. Pouco relevante; 3. 

Relevante; 4. Muito relevante). Os resultados de concordância de gradação foram utilizados 

para calcular o Índice de Validade de Conteúdo (IVC).  
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Com base no resultado de gradação proveniente do julgamento dos juízes, IVC 

resultou no valor de 0,93, indicando que o ISQ- versão brasileira é válido e representativo 

para avaliação do relato dos pais sobre o comportamento do sono de criança de 12 a 18 meses, 

no Brasil, ao se considerar o valor de concordância mínima de 0,80, com recomendação de 

valores de 0,90 ou mais (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 

Apenas duas questões receberam pontuação 1 e 2: questão 4 (Em média, quantas 

noites por semana seu bebê acorda?) recebeu 2 (Pouco relevante) por um juíz e a questão 9 

(Há quanto tempo você tem tido esse problema?) pontuada com 1 (Irrelevante) por outro. 

Em vista da relevância técnica das informações sobre comportamento do sono, 

questões 4 e 9, optou-se pela não eliminação. Conhecer a quantidade de despertares noturnos 

por semana e período em que o filho é colocado na cama dos pais para dormir são 

informações relevantes para caracterização do sono da criança.  

 

7.5.2 Validade de Construto  

  

Validade de construto verifica-se por meio da associação entre escores do ISQ- 

versão brasileira e variáveis sociodemográficas e educacionais dos cuidadores e da criança 

com e sem PC. Além disso, fez-se comparação dos resultados da pontuação do ISQ- versão 

brasileira entre grupos de cuidadores, com a finalidade de investigar possíveis diferenças, no 

comportamento do sono por grupos de cuidadores. 

A finalidade da etapa é verificar se relato dos pais, sobre comportamento do sono, 

é diferente entre grupos de criança com e sem PC, partindo da hipótese de que criança com 

PC apresenta pontuação total mais elevada do que criança sem PC.  

Ressalta-se que a hipótese é fundamentada em evidencias científicas que apontam 

as comorbibades subjacentes a PC, um dos principais fatores relacionados ao problemas de 

sono, conforme literatura de revisão integrativa incorporada neste estudo.  

 

7.5.2.1 Pontuação total do ISQ-versão brasileira e variáveis sociodemográficas e educacionais 

dos cuidadores e da criança com e sem PC  

 

Análise de possíveis associações entre pontuação do ISQ- versão brasileira e 

variáveis de cuidadores e da criança aponta que as variáveis têm potenciais influências sobre 

o comportamento do sono. 
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Tabela 4 –  Pontuação total do ISQ- versão brasileira entre os grupos segundo as variáveis 
sociodemográficas do cuidador. Fortaleza-CE, 2013. 

                                                          Pontuação do ISQ-  
                                                         versão brasileira 

  

Variáveis 
         12 ou mais     0 a 11   

        N            %    N            % Total 
(100%) 

 p- valor1 

Idade (anos)   
   

  
15 – 25 5 25,0 15 75,0 20 0,461 
26 – 35 14 41,2 20 58,8 34  
36 – 57 5 31,2 11 68,8 16  
Total 24  34,3 46 65,7 70  

Naturalidade   
   

 0,195 
Fortaleza 11 26,2 31 73,8 42  

Região Metropolitana        1 33,3  2 66,7 3  
Outras 12 48,0 13 52,0 25  
Total 24 34,3 46 65,7 70  

Ocupação  
   

  

Do lar 17 34,7 32 65,3 49 0,912 
Demais profissões 7 33,3 14 66,7 46  

Total 24 34,3 46 65,7 70  
Sexo  

   
  

Feminino 23 95,0 44 65,7 67 0,972 
Masculino 1 33,3   2 66,7 3  

Total 24  34,3 46 65,7 70  
Raça/Cor  

   
  

Preta/Parda 21 33,3 42 66,7 63 0,615 
Outra 3 42,9   4 57,1 7  
Total 24 34,3 46 65,7 70  

Estado civil  
   

 0,400 

Com companheiro 16 31,4 35 68,6 51  
Sem companheiro  8 42,1 11 57,9 19  

Total 24 34,3 46 65,7 70  
Escolaridade  

   
  

Até fundamental  4 50,0  4 50,0 8 0,397 
Médio Completo 17 30,4 39 69,6 56  

Superior 3 50,0  3  50,0 6  
Total 24 34,3 46 65,7 70  

Renda Familiar (salário 
mínimo2) 

 
   

 0,763 

Menos de um 4 44,4 5 55,6 9  
Um a dois 15 31,9 32 68,1 47  

Mais de três  5 35,7 9 64,3 14  
Total 24 34,3 46 65,7 70  

N° de Cômodos   
   

 0,977 
Um a dois 10  34,5 19 65,5 29  
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           Três ou mais 14  34,1 27 65,9 41  
Total 24  34,3 46 65,7 70  

             1 Teste Qui-Quadrado; 2 Salário mínimo vigente R$ 678,00;  p < 0,05 
 

Na tabela 4 indica que não houve associação estatisticamente significante entre 

pontuação do ISQ- versão brasileira e variáveis sociodemográficas dos cuidadores.  

 

Tabela 5 – Pontuação total do ISQ- versão brasileira entre grupos segundo variáveis da criança. 
Fortaleza-CE, 2013. 

 Pontuação Total do ISQ- versão 
brasileira 

  

Variáveis       12 ou mais        0 a 11   
          N            %       N            % Total (100%) p-valor1 

Sexo       0,395 

Feminino 11 29,7 26 70,3 33  
Masculino 13 39,4 20 60,6 37  

Total 24 34,3 46 65,7 70  
Idade Gestacional (semanas)       

Pré-termo (inferior a 37) 6 33,3 12 66,7 18 0,958 
A termo (37 a 42) 16 32,7 33 67,3 49  

Total 22 32,8    45 67,2 67  
Apgar 1º minuto      0,479 

Até 6 1 14,3 6 85,7 7  
7 a 10 11 26,8 30 73,2 41  
Total 12 25,0 36 75,0 48  

Apgar 5º minuto      1,000 
Até 6 1 25,0 3 75,0 4  
7 a 10 11 25,0 33 75,0 44  
Total 12 25,0 36 75,0 48  

1 Teste Qui-Quadrado de Pearson 

 

A tabela 5 indica que não houve associação entre a pontuação total do ISQ- versão 

brasileira e as variáveis das crianças com e sem PC. 
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Tabela 6 – Pontuação total e as médias da idade cronológica e peso ao nascer da criança entre 
grupos. Fortaleza-CE, 2013. 

 Pontuação Total do ISQ- versão brasileira por Grupos 

Variáveis Com PC Sem PC 

 Média±DP Média±DP 

12 ou mais   0 a 11 p-valor1 12 ou mais   0 a 11 p-valor1 

Idade (dias) 490,5±49,8 505,5±54,8 0,534 441,4±57,4 447,1±63,6 0,767 

Peso ao nascer 2439,6±925,0 2755,0±1018 0,482 3282,6±329,8 3107,1±570,6 0,156 
1Teste t de Student 

Pela tabela 6, não houve diferença estatisticamente significante de investigação de 

associação entre pontuação total e variáveis idade (dias) e peso segundo os grupos.   

 

 7.5.2.2 Comparação do ISQ-versão brasileira entre grupos de cuidadores de criança com e 

sem PC 

Com base em respostas de cuidadores pela aplicação do ISQ- versão brasileira, 

buscou-se verificar possíveis diferenças entre pontuação por questão e pontuação total do 

instrumento por grupos de cuidadores, com o intuito de investigar diferença entre o 

comportamento do sono entre crianças com e sem PC.  

Na oportunidade, com análise de comparação: 1. potenciais diferenças entre 

médias de pontuação por questão, e 2. Possíveis diferenças entre médias da pontuação total do 

ISQ- versão brasileira, segundo grupos de cuidadores.  

  

Tabela 7 – Pontuação Total e médias da pontuação por questão entre os grupos 
de cuidadores de crianças com e sem PC. Fortaleza-CE, 2013. 

                 Cuidadores de crianças 

Questões Com PC 

Média±DP 

Sem PC 

Média±DP 

 

p- valor1 

Pontuação Total   13,25±7,8 8,86±6,3 0,017 

1ª 2,60±2,0 1,82±1,6 0,097 

2ª 2,70±2,9 1,66± 2,2 0,104 

3ª (dias) 222,82±217,2 208,62±157,7 0,855 

4ª 3,90±3,0 2,98±3,0 0,254 

5ª 1,80±1,4 1,08±1,2 0,038 

6ª 1,50±2,0 0,72±1,3 0,072 
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7ª (dias) 323,31± 201,2 311,24±148,1 0,851 

8ª 0,90±1,9 0,56±1,5 0,438 

9ª (dias) 337,50±154,4 292,89±154,2 0,561 

                 1Teste t de Student para dados independentes 

De acordo com tabela 7, a média de pontuação total do ISQ-versão brasileira 

apresentou-se elevada no grupo de cuidadores de criança com PC (13,25), comparada à média 

do grupo de cuidadores da criança saudável (8,86), entre médias estatisticamente significante 

(p=0,017). 

Na mesma tabela, a maioria das médias de questões do ISQ- versão brasileira por 

grupo de cuidador não apresentou diferença estatisticamente significante, apenas a questão 

cinco indicam diferença entre médias (p=0,038).  

Embora não existam diferenças significativas na maioria das médias, observaram-

se médias mais elevadas advindas do grupo de cuidadores de criança com PC do que médias 

do grupo de saudáveis.  

 

Tabela 8 – Médias de respostas da 10ª questão segundo opinião dos cuidadores de criança 
com e sem PC. Fortaleza-CE, 2013. 

 

10ª Questão   - 

Critério da mãe 

                           Cuidadores de crianças  

     Com PC 

   N       (%) 

        Sem PC 

          N        (%) 

 

p- valor1 

     

    OR 

Sim  11       55  16        32  0,074     2,597 

Não   9        45  34        68   
1Teste Qui-Quadrado de Pearson. 

 

Pela tabela 8, não houve diferença estatisticamente significante entre média de 

respostas da questão 10 e grupos de cuidadores (p=0,074). No entanto, embora a Razão de 

Chance não seja estatisticamente significante (0,9 - 7,5), a chance de a criança com PC 

apresentar dificuldade para dormir é de 2,6 vezes maior do que a da criança saudável. 

Cuidadores de criança com PC apontaram mais respostas “sim” (55%) do que os 

de criança saudável (32%), indicando que criança com PC apresenta mais dificuldade para 

dormir do que criança sem PC, segundo opinião de cuidadores. 
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7.6 Análise da confiabilidade 

 

A confiabilidade é testada por meio da consistência interna e da estabilidade 

(teste-reteste). 

 

7.6.1 Consistência Interna 

 

A consistência interna do ISQ- versão brasileira verificou-se por meio de testes 

Alpha de Conbrach, Coeficiente de Spearman-Brown e Coeficiente de Guttman Split-Half, 

cujos resultados foram apresentados na Tabela 9, com adequada homogeneidade dos itens do 

instrumento.  

 

 Na tabela 10 os valores do Alpha de Cronbach de questões do ISQ- versão 

brasileira interitem. Em questões escalares, o valor varia entre 0,697 a 0,699, enquanto que, 

nas questões cujas respostas são em dias condicionadas à presença ou não de problema do 

sono têm variação de 0,491 a 0,526. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9 – Correlação das questões do ISQ- versão brasileira item-total. Fortaleza-CE, 2013. 

Consistência Interna  Valores 

Alpha de Conbrach 1ª Parte1 

0,650 

2ª Parte2 

0,736 

Coeficiente de Spearman-Brown 0,942 

Coeficiente de Guttman Split-Half 0,938 
1 Questões de 1 a 9 na 1ª aplicação; 2 Questões de 1 a 9 na 2ª aplicação. 

Tabela 10 – Correlação das questões do ISQ-versão brasileira inter-item. Fortaleza-
CE, 2013. 
Questões Alpha de Cronbach se o item for deletado 

1ª 0,698 

2ª 0,699 

3ª (dias) 0,491 

4ª 0,698 

5ª 0,698 

6ª 0,699 

7ª (dias) 0,494 

8ª 0,697 

9ª (dias) 0,526 
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7.5.2 Confiabilidade teste-reteste 

 

A estabilidade do ISQ- versão brasileira verificou-se por meio da confiabilidade 

teste-reteste. Na maioria dos casos, o questionário é reaplicado entre exatos 8 a 15 dias 

consecutivos conforme planejado, entretanto em virtude de dificuldades do retorno do 

cuidador ao Ambulatório Especializado de Pediatria e ao NUTEP, reaplicações foram 

realizadas em até 30 dias após data da primeira aplicação, bem como no domicílio da criança, 

com a finalidade de evitar casos perdidos para compor a amostra. Ao final, reaplicação foi 

efetivada  com 25 cuidadores de criança saudável e 20 cuidadores de criança com PC. Os 

resultados foram apresentados nas tabelas 11, 12 e 13. 

 

 

Conforme tabela 11, questões de 1 a 8 apresentaram correlação estatisticamente 

significante entre aplicações, mostrando que oito primeiras questões têm adequada 

estabilidade da avaliação do comportamento do sono, por meio de relato dos pais. Apenas o 

item nove não se correlaciona com reaplicação (p=0,492). 

 
  

Tabela 11 – Correlação entre a 1ª e 2ª aplicação das nove questões do ISQ- versão brasileira. Fortaleza-
CE, 2013. 

Correlação 1ª aplicação e 2ª aplicação do ISQ- VERSÃO BRASILEIRA* 

Questões 1ª  2ª  3ª (dias) 4ª  5ª  6ª  7ª (dias) 8ª  9ª (dias) 

1ª  < 0,001         

2ª   < 0,001        

3ª    < 0,001       

4ª     < 0,001      

5ª      < 0,001     

6ª       < 0,001    

7ª        < 0,001   

8ª         < 0,001  

9ª          0,492 

* r  de Spearman; p <0,05 
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Tabela 12 – Medidas de dispersão das reaplicações (antes e depois) de nove questões do ISQ- 
versão brasileira. Fortaleza-CE, 2013. 
 N Média Desvio 

Padrão 

Percentil 50th 

(mediana) 

 

p- valor1 

1ª Questão 45 2,13 1,890 2,00  

2ª Questão 45 2,11 2,516 1,00  

3ª Questão 17 245,76 198,788 220,00  

4ª Questão 45 3,69 2,976 3,00  

5ª Questão 45 1,36 1,317 1,00  

6ª Questão 45 1,09 1,832 0,00  

7ª Questão 17 316,29 199,755 420,00  

8ª Questão 45 0,93 1,970 0,00  

9ª Questão 14 335,36 131,653 360,00  

1ª Questão – 

Reaplicação 

45 1,89 1,385 2,00 0,273 

2ª Questão– 

Reaplicação 

45 1,67 2,335 0,00 0,222 

3ª Questão– 

Reaplicação 

14 266,21 200,666 285,00 0,893 

4ª Questão – 

Reaplicação 

45 3,38 3,164 3,00 0,475 

5ª Questão– 

Reaplicação 

45 1,22 1,277 1,00 0,368 

6ª Questão– 

Reaplicação 

45 1,27 1,814 0,00 0,321 

7ª Questão– 

Reaplicação 

21 347,52 167,751 420,00 0,229 

8ª Questão– 

Reaplicação 

45 1,38 2,396 0,00 0,319 

9ª Questão– 

Reaplicação 

12 261,17 169,121 255,00 0,345 

1Teste Wilcoxon Signed Ranks 

 

A tabela 12 apresenta que pelo teste de Wilcoxon, os pares de médias de 

reaplicações (antes e depois) foram iguais (p>0,220). No teste, quando o p>0,05, hipótese 

nula, é aceita ao considerar que os resultados entre aplicações (antes e depois) foram iguais, 

com estabilidade de questões entre aplicações.  
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Tabela 13 – Associação entre a 1ª aplicação e 2ª aplicação da 10ª Questão do ISQ- versão 
brasileira. Fortaleza CE, 2013.    

Associação 1ª e 2ª aplicação da 10ª Questão do ISQ- versão brasileira* 

      1ª aplicação 2ª aplicação Total p- valor1 

10ª Questão –  

Critério da Mãe  

Sim 

Não  

Total 

 

 

13 

3 

16 

 

 

3 

26 

29 

 

 

16 

29 

45 

 

 

1,0001 

1Teste de McNemar 

 

À comparação de frequência de respostas entre as aplicações da questão dez do 

ISQ-versão brasileira, houve associação estatisticamente significante (p=1,000), indicando 

que a questão obteve as mesmas respostas, antes e depois da reaplicação. No teste de 

McNemar, quando o p>0,05 a hipótese nula é aceita ao considerar que os resultados entre as 

aplicações (antes e depois) foram iguais, com estabilidade na administração do instrumento.  
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8 DISCUSSÃO 

 

8.1 Tradução e adaptação transcultural do ISQ 

 

Para realização do estudo, adotou-se a metodologia de tradução e adaptação 

transcultural, considerando os passos rigorosamente (BEATON et al., 2007). A metodologia 

vem sendo utilizada por diversos autores com trabalhos de tradução e adaptação de 

questionários e escalas no Brasil (SILVA, 2009; BORSA; DAMÁSIO, BANDEIRA, 2012; 

BUENO et al., 2013). 

Conforme estudo com objetivo e metodologia semelhantes (BUENO et al., 2013), 

não foram relatadas dificuldades de tradução do instrumento de forma geral. Quanto à 

backtranslation, não houve discrepâncias importantes entre versões retrotraduzidas e versão 

original do ISQ-versão brasileira. Além disso, não foram apontadas dificuldades de tradução e 

retrodução pelos tradutores de ambas as fases. 

O resultado entre backtranslation e versão original não garante versão similar da 

tradução inicial (T-12), visto que a backtranslation é apenas um tipo de verificação de 

validade, indicada para destaque de inconsistências grosseiras ou erros conceituais de 

tradução (BEATON et al., 2007). 

A verificação da análise semântica e cultural do ISQ, conforme comitê de 

especialistas, não demonstrou importantes diferenças entre questões de línguas inglesa e 

portuguesa. O resultado corrobora o estudo que visa traduzir e validar o Harris Infant 

Neuromotor Test (HINT) para língua portuguesa, utilizando a mesma metodologia, apesar de 

teste de avaliação de desenvolvimento infantil, obteve resultados voltados para pequenas 

diferenças entre os idiomas inglês e português, apenas em acrônimos e termos técnicos da 

cultura canadense (SILVA, 2009). 

A aplicação do ISQ na versão brasileira, na fase de teste, junto a cuidadores de 

criança na idade de 12 a 18 meses, mostrou-se ser de uso fácil e rápido, considerando a 

opinião sobre dificuldades, bem como tempo de preenchimento.  

Quanto ao item acrescido na versão final, sobre possibilidade de hábito de dormir 

na cama dos pais, houve resultado semelhante em estudo desenvolvido no Canadá (SCHER et 

al., 2008). Neste estudo, o cuidador é de raça indígena, o que referiu como fator cultural 

importante criança ao lado da mãe no período noturno.  

Destaca-se que a verificação de características psicométricas do ISQ-versão 

brasileira, por meio de validade e confiabilidade, é etapa que deve sucede a tradução e 
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adaptação cultural. A validade de construto, confiabilidade ou padrão de resposta ao item são 

também fundamentais para adaptação cultural de sucesso, pois o processo de tradução e 

adaptação descrito prevê medida de qualidade na validade de conteúdo, no entanto, testes 

adicionais para verificação de propriedades psicométricas do questionário são altamente 

recomendados, porém não necessários à aprovação da versão traduzida (BEATON et al., 

2007).  

 

8.2 Grupos contrastados da criança e cuidadores   

 

Conhecer o perfil de cuidadores é aspecto a ser considerado para a avaliação do 

sono da criança, tendo em vista que as variáveis de cuidador, entre as quais, raça, ocupação, 

estado civil, renda familiar, escolaridade podem estar relacionadas ao comportamento do sono 

da criança (LÉLIS et al., 2014).  

Os dados dde cuidadores de criança com e sem PC mostraram similaridade em 

aspectos, exceto idade e estado civil. Mães de criança saudável apresentaram faixa etária mais 

elevada, em comparação às mães de outro grupo, o que reflete quantitativo de mães jovens 

responsáveis pelo cuidado da criança com doença crônica. A maioria dos cuidadores é 

proveniente do município de Fortaleza e localidades do estado. O resultado se relaciona ao 

fato de os locais de recrutamento de participantes situar-se na região metropolitana. 

 Estado civil casado predominou entre cuidadores de criança com PC, enquanto 

que a união consensual foi mais indicada entre cuidadores de criança saudável. Embora com 

status diferente, a presença constante de companheiro, em ambas as relações, é o fator que 

favorece o apoio às decisões de cuidado e educação da criança. Nesse sentido, os casais se 

organizam de acordo com referenciais tradicionais, nos quais a mãe assume o papel de 

principal cuidador e de total disponibilidade, e o pai, papel secundário de provisão e apoio, 

com relativa ausência em relação ao cuidado infantil (MARTINS; ABREU; FIGUEIREDO, 

2014). 

A predominância do sexo feminino se deve ao principal cuidador, comumente 

mãe da criança, atendida nos serviços de saúde. No aspecto do parentesco no Brasil, na 

atuação do cuidado, as mães tendem a se envolver mais do que os pais, em tarefas do dia a 

dia, junto à prole.  A própria psicologia tem fomentado, ao longo do tempo, ênfase na relação 

da díade mãe/criança como primordial em estudos de desenvolvimento da criança, da mesma 

forma a produção psicanalítica também contribuiu para fazer da mãe personagem 

determinante da saúde ou da doença psíquica da criança (BORSA; NUNES, 2011). 
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A ocupação do lar é predominante em ambos os grupos de cuidadores. Embora as 

mulheres estejam em processo de emancipação profissional, existem muitas que optam por 

trabalhar em serviços do lar e no cuidado da família. Em termos de negociação de tarefas 

entre o casal, as mulheres assumem a maioria das tarefas, frequentam reuniões da escola, 

faltam ao trabalho em caso de doença da criança, presentes em qualquer tipo de 

acompanhamento necessário, seja escolar ou médico (JABLONSKI, 2010). 

A renda familiar apresentou-se entre um e dois salários mínimos, indicando que 

os cuidadores apresentam baixo nível econômico, embora o ganho mensal apresente-se 

superior ao rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população cearense em 2014, 

referente a R$ 616,00 (IBGE, 2015). E a quantidade de cômodos varia de 4 ou mais por 

domicilio.  

Escolaridade ensino médio foi a mais indicada pelos participantes. Segundo o 

censo do IBGE 2010, o nível de instrução da população aumentou. Na população de 10 anos 

ou mais de idade por nível de instrução, de 2000 para 2010, o percentual de pessoas sem 

instrução ou com o fundamental incompleto caiu de 65,1% para 50,2%; o de pessoas com, 

pelo menos, o curso superior completo aumentou de 4,4% para 7,9% (IBGE, 2015). 

Em relação à criança, o perfil predominante foi a idade de 15 a 18 meses entre 

crianças com PC, o que pode ser em decorrência do tempo requerido para confirmação do 

diagnóstico de PC a ser definido pelo neurologista, por meio da observação clínica e de 

exames para destaque de diagnósticos diferenciais, enquanto o quantitativo da idade da 

criança saudável foi equivalente entre intervalos de faixa etária.  

A mesma equivalência quantitativa se repetiu em relação ao sexo. O gênero tem 

sido indicado, por estudos, como variável que influencia na diferença de comportamento do 

sono/vigília, entre crianças do sexo feminino e masculino (RUSSO et al., 2007; CANET, 

2010; IWATA et al., 2011; BIGGS et al., 2013). O estudo indicou que criança do sexo 

feminino tende a acordar mais cedo, nos fins de semana. O mecanismo exato de tendência em 

ascensão precoce de meninas não foi bem explicado (IWATA et al., 2011). Diferenças de 

gênero no comportamento do sono sugerem que garotas relatem que permanecem mais tempo 

na cama do que rapazes, diferença que pode ser explicada pela hora de ir para cama (CANET, 

2010; RUSSO et al., 2007) e acordar mais tarde (YANG et al., 2005). 

A idade gestacional a termo e peso adequado foram os mais presentes entre 

crianças saudáveis, enquanto que 50% das crianças com PC foram prematuras e 65% 

apresentaram alguma alteração no peso ao nascer. A sobrevida de prematuros e de bebês com 
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baixo peso ao nascer, devido à disponibilidade de cuidados obstétricos avançados, 

indiretamente tem aumentado o risco de PC (BANGASH et al., 2014). 

 Apgar, em ambos os grupos, manteve-se entre 7 e 10, no primeiro minuto, o que 

indica ausência de sofrimento do RN, na classificação de Hockenberry e Winkelstein (2006) 

para sofrimento grave representado pelos escores de até 3, dificuldade moderada por escores 

de 4 a 6 e sem dificuldade, de 7 a 10 escores. No quinto minuto, houve elevado quantitativo 

de não informados para criança sem PC, o que possivelmente se explica pela escassez de 

informações nos prontuários e cadernetas de vacina. A carência de registro, em prontuários ou 

impressos de informações da criança, é uma constante nos serviços de saúde, além de 

dificuldade para a realização de pesquisas baseadas em variáveis provenientes de dados dos 

prontuários (GASTAUD et al., 2011). 

Crianças com PC apresentam comorbidades decorrentes de prejuízo 

neuromuscular e deficiências associadas ao diagnóstico de PC, sendo deficiência auditiva e 

microcefalia condições comuns afetando (8) 40% das crianças, seguida da epilepsia em (7) 

35% e de alteração cognitiva caracterizada pelo retardo mental, representada por (6) 30% das 

crianças do grupo. PC engloba alterações motoras que atingem o tônus muscular, reflexos, 

postura e controle voluntário do movimento, capacidade de alimentação, fala e movimentos 

oculares. Em nível neurológico, verificam-se alterações de comportamento, epilepsia e déficit 

cognitivo. No nível sensorial, constatam-se anomalias de visão e audição (COLAÇO et al., 

2014). 

Usaram-se anticonvulsivantes pela criança, devido à epilepsia e convulsão de oito 

crianças do grupo com PC. Em estudo, identificou-se alto quantitativo da população de 

crianças em uso de medicação antiepiléptica, com percentual por volta de 72% (SELLIER et 

al., 2012). 

Diante disso, criança com PC apresenta problemas subjacentes ao dano 

neurológico relacionado à paralisia cerebral, o que, consequentemente, repercute em 

dificuldades para suprimento das necessidades humanas básicas, entre elas, necessidade de 

sono. 

8.3 Avaliação das propriedades psicométricas 

 

8.3.1  Validação de Conteúdo	  
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O processo de validade de conteúdo é uma fase importante do desenvolvimento e 

adaptação de questionários e escalas. É o início do processo que engloba também medidas de 

avaliação de tipos de validade e confiabilidade (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). Dessa 

forma, considerou-se a realização da validade de conteúdo por meio do julgamento de três 

juízes seguida pelo cálculo do IVC. 

Pela avaliação dos juízes, a maioria das questões do ISQ- versão brasileira são 

representativas do construto que se pretende medir, o qual se trata do comportamento do sono 

de criança de 12 a 18 meses. Apenas duas questões foram indicadas não representativas, que 

deveriam ser eliminadas. Todavia a questão 4 (Em média, quantas noites por semana seu bebê 

acorda?) investiga a manutenção do sono da criança no período noturno, ao questionar a 

quantidade de despertares por semana.  

Problemas de sono extremamente comuns incluem: criança não ir para a cama 

dormir, dificuldade ou necessidade de ajuda para dormir, despertar frequentemente no meio 

da noite e / ou de sair da cama, e despertar muito cedo pela manhã. Os problemas levam ao 

sono insuficiente e considerável ruptura familiar (WATERS; SURESH; NIXON, 2013). Por 

isso, o questionamento é considerado relevante, visto que informação pode ser alerta ao 

enfermeiro/profissional de saúde de que a criança apresenta distúrbios do sono como insônia. 

  Insônia na infância é uma situação de dificuldade em adormecer ou múltiplos 

despertares noturnos, fora do padrão fisiológico esperado para cada faixa etária (NUNES; 

CAVALCANTE, 2005). As causas de insônia são variadas, e incluem, questões médicas, 

relacionadas com a medicação, pela dor, e  comportamentais, associadas à falta de sono 

regular ou associações, no início, negativa muitas vezes, resultado de combinação de fatores. 

No entanto, do ponto de vista clínico, as manifestações mais frequentes de insônia, 

principalmente em criança menor, são recusa ou “luta” ao deitar, dificuldade de adormecer 

depois das luzes desligadas, ou despertares noturnos frequentes ou prolongados, com 

necessidade de intervenção parental (OWENS; MINDELL, 2011). 

Dificuldade de início ou manutenção do sono apresenta características diversas 

durante o desenvolvimento, em criança hígida e secundariamente em diversas doenças 

(NUNES, 2002). A Academia Americana de Pediatria estima que 10% das crianças, nos 

Estados Unidos, têm problema de sono, enquanto que o percentual sobe de 50% a 75% em 

criança com alterações de saúde mental, distúrbios neurológicos e de desenvolvimento 

(DUNCKLEY, 2011). 
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Com base na necessidade de identificação de sinais de insônia para elucidação de 

intervenções de enfermagem na minimizacão de distúrbio do sono, considerou-se preservar a 

questão 4 do questionário. 

A questão 9 (Há quanto tempo você tem tido esse problema?) indaga sobre o 

período da criança, na cama, junto aos pais por não conseguir dormir sozinha. A intervenção 

dos pais no compartilhamento da cama com a criança é um tópico importante a ser 

considerado na investigação do comportamento do sono infantil. 

No Brasil, onde estudos na área são escassos, houve prevalência de 46%, no final 

do primeiro ano, em Passo Fundo, e de 44% em Pelotas, cidades do Rio Grande do Sul 

(SANTOS; MOTA; MATIJASEVICH, 2008). Ao longo de séculos de história, a partilha da 

cama foi responsabilizada, proibida, elogiada e reverenciada. Há controvérsias sobre os 

valores e perigos que persistem  até hoje, apesar de, nas últimas décadas, houver-se um 

momento de intensa pesquisa, rigoroso, com evidências de que certos riscos estão associados 

com o compartilhamento de cama. Os resultados parecem argumentar esmagadoramente 

contra a prática em todas as circunstâncias (THOMAN, 2006). Por isso, considerando a 

necessidade de exploração da caraterística de comportamento do sono da criança, optou-se 

por manter a questão 4 do ISQ- versão brasileira. 

Além disso, o ISQ-versão brasileira baseia-se no Critério de Avaliação, em que se 

discriminam critérios indicativos de possíveis alterações do comportamento do sono da 

criança que precisam ser confirmados com base no período em que a criança apresenta o 

problema indicado pelo cuidador. No caso, o tempo mínimo de possível alteração do sono, 

nos aspectos trabalhados no ISQ- versão brasileira, é de 2 ou mais meses de duração. O 

Critério de Avaliação, utilizado apenas pelo profissional avaliador, foi fundamentado e 

adaptado do Richman’s Criteria (RICHMAN, 1981; MORRELL, 1999).  

Segundo Richman (1981), abordaram-se critériosos: (l) tempo de pôr a criança 

para dormir à noite; (2) média total de tempo de sono durante à noite, em horas; (3) média de 

noites em que a criança acorda por semana; (4) média de despertares por noite; (5) tempo 

médio acordado por despertar, em minutos; e (6) média de horas semanais na cama dos pais. 

A pontuação mais elevada indica dificuldade para dormir mais grave. 

Os critérios de Richman (1981) foram adaptados à versão de Morrell (1991), mas 

o conteúdo da avaliação do comportamento do sono da criança quanto ao aspecto dormir na 

cama dos pais foi conservado por Morrell. Sendo assim, houve-se por bem manter a questão 9 

no ISQ- versão brasileira. 
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Com base nas respostas dos juízes sobre o grau de relevância das questões, 

calculou-se o IVC que mede a proporção ou porcentagem de juízes em concordância sobre 

determinados aspectos do instrumento e dos itens (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). O 

resultado acima de 0,90 indicou que as opiniões dos especialistas são congruentes, o que pode 

representa a excelência na validade de conteúdo do instrumento (POLIT; BECK, 2006). 

Ressalta-se também que o IVC é utilizado para verificação da validade de conteúdo pelos 

autores de estudos do tipo metodológico (MOTA, 2014; RIBEIRO, 2013; BESSA, 2012). 

 

8.3.2 Validade de Construto  

 

8.3.2.1 Pontuação total do ISQ-versão brasileira e variáveis sociodemográficas e educacionais 

dos cuidadores e da criança com e sem PC  

Não há associações estatisticamente significantes entre a pontuação total do ISQ-

versão brasileira e as variáveis do cuidador e da criança, apontando que, na amostra, as 

variáveis não repercutem no relato do cuidador sobre o comportamento do sono. Os achados 

são divergentes do que a literatura tem indicado, tendo em vista que vários estudos apontam 

que o sono na infância pode ser influenciado por causas como processos biológicos, fatores 

socioculturais, ambientais e familiares (LOUIS; GONVIDAMA, 2004; JENNI; OCONNER, 

2005; JIANG et al., 2007; CHOU, 2007; BIGGS et al., 2013).  

Não há, entretanto, determinar se o questionário é ou não consistente com a 

literatura, visto que o tamanho amostral recrutado pode não ter sido representativo, na 

indicação de associações entre problema do sono e variáveis estudadas.  

Enfatiza-se a dificuldade em comparar os resultados dos estudos, por considerar 

que, na maioria, têm utilizado diferentes faixas etárias, variadas questões e definições de 

problemas de sono, além da diversidade cultural envolvida, pela realização em diferentes 

países. Além do que o uso de metodologias e definições torna o julgamento sobre possíveis 

variações entre grupos de cuidadores e criança, entre culturas, e se existem reais diferenças na 

percepção dos pais  sobre problemas de sono (MINDELL et al., 2010). 

 

8.3.2.2 Comparação da pontuação do ISQ- versão brasileira pelos grupos de cuidadores de 

criança com e sem PC 

 

À comparação de médias de cada questão por grupos de cuidadores, observou-se 

que apenas a questão cinco apresentou diferença estatisticamente significante (p=0,046), 
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achado que corrobora os dados da literatura, mostrando que criança com PC apresenta mais 

dificuldades na manutenção do sono noturno do que a criança saudável. O entendimento se 

respalda em que a questão 5 (Em média, quantas vezes seu bebê acorda por noite e precisa ser 

colocado para dormir novamente?) aborda o número de despertares por noite, com o objetivo 

de avaliar a manutenção do sono noturno. 

Questões de despertares noturmos estão presentes em outros instrumentos que 

avaliam o sono e/ou distúrbio do sono (BATISTA; NUNES, 2006; NUNES; KAMPFF; 

SADEH, 2012; SILVA et al., 2013; LOUREIRO et al., 2013; HUANG et al., 2014). Itens de 

iniciação e manutenção do sono são importantes, pois das dificuldades que mais afetam 

recém-nascidos, crianças, e pais, são problemas de dormir e frequentes despertares à noite, em 

20% e 30% das crianças menores de três (SADEH et al., 2009). 

A investigação das características ajuda os profissionais de saúde e enfermeiros, 

na identificação de problemas de higiene do sono, definida pela inclusão de hábitos e 

atividades que promovam a iniciação e manutenção do sono eficaz (AMERICAN 

ACADEMY OF SLEEP, 2005), devendo ser abordada com cuidadores, com a finalidade de 

minimizar os problemas de sono. 

Enfatiza-se que a maioria das médias de pontuações, por questão, do ISQ- versão 

brasileira foram maiores no grupo de cuidadores de criança com PC do que dos cuidadores de 

crianças saudáveis, o que sugere que criança com PC tende a apresentar escores e, 

possivelmente, maior tendência a problemas do sono. 

Os principais problemas identificados, em criança com PC, são insônia, distúrbios 

respiratórios do sono e sonolência diurna (MING et al., 2014). A insônia é prevalente, em 

criança com deficiência de neurodesenvolvimento do que na criança com desenvolvimento 

típico, geralmente, de origem multifatorial, com tendência crônica (AGRIMAN et al., 2014). 

Comumente, os problemas são influenciados ou agravados pelas comorbidades relacionadas à 

própria PC (PRUITT; TSAI, 2009), o que, consequentemente, faz com que o grupo de 

crianças exiba maiores pontuações, em questionários e escalas de avaliação do sono e/ou 

distúrbios do sono. 

A análise descritiva do critério materno, avaliado pela questão dez do ISQ- versão 

brasileira, indicou que a maioria dos cuidadores da criança com PC apresentou resposta 

positiva (55%) da dificuldade para dormir em relação aos cuidadores de criança saudável 

(32%), o que revela propensão de a criança com PC apresentar dificuldade de iniciação do 

sono noturno. 
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Embora existam controvérsias sobre a acurácia entre percepção dos pais sobre o 

sono da criança e opinião do profissional de saúde (MORRELL, 1999), e de avaliações 

objetivas (IWASAKI et al., 2010), a administração de questionário como triagem 

(“screening”), na consulta de rotina pediátrica, ajuda na identificação de casos de 

comportamento do sono alterado. O que não se descarta, diante de problema em potencial, é 

avaliação do sono completa, por meio da associação de informações, como história e exame 

da criança, dados subjetivos (diário do sono, questionários, escalas, gravação de videos) e 

objetivos (actigrafia e polissonografia) (DORRIS et al., 2008). 

Entende-se, outrossim, que quanto menor a faixa etária menos condição cognitiva 

de responder a questões e apontar respostas sobre sua condição de sono, como é o caso da 

criança de 12 a 18 meses, bem como de algumas com PC com alterações cognitivas 

relacionadas a dano cerebral. Por isso, a necessidade de questionários com cuidador para ter a 

opinião do público. Além do que, o acesso à polissonografia e de investigações especializadas 

pode ser difícil para o profissional de saúde, na atenção primária e secundária, devido à 

carência de centros de sono pediátricos, embora, o aumento de disponibilidade de 

questionários de avaliação de sono padronizados tenha ocorrido nos últimos tempos 

(DORRIS et al., 2008). 

Deve-se levar em consideração para análise comparativa entre grupos com e sem PC, 

a elevada prevalência de problemas de sono e a necessidade de atenção dos pais durante a 

noite, com criança com deficiências. Aquela com distrofia muscular (OR = 68,5) e paralisia 

cerebral (OR = 26,7) é mais propensa à precisão de atenção durante a noite do que aquela com 

espinha bífida (p<0,001) (HEMMINGSSON; STENHAMMAR; PAULSSON, 2008). Sendo 

assim, o cuidador de criança com PC observa mais problemas de sono, entre os quais, 

despertar noturno ou alterações do sono, visto tender a querer suprir as necessidades da 

criança em face da deficiência.  

Estudo de revisão mostra que, durante a noite, criança com deficiencias apresenta 

convulsões, infecções ou aspiração, precisando ser levada à unidade de emergência, com 

perjuízo ao sono da família (JAN et al., 2008), causando ansiedade do cuidador na checagem 

de potencias intercorrêcias à noite.  

Além disso, pela comparação de médias da pontuação total do ISQ- versão brasileira, 

entre cuidadores, constatou-se que a criança com PC apresenta pontuação total mais alta do 

que a criança saudável (p=0,017), além de média que indica alteração no comportamento do 

sono (= ou > de 12 pontos). O achado corrobora estudos, em comparação de relato de pais e 
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cuidador de criança com e sem PC (WAYTE et al., 2012; ATMAWIDJAJA et al., 2014; 

ROMEO et al., 2014).  

Diante da comparação dos resultados de pontuações ISQ-versão brasileira, pelo 

cuidador de criança com e sem PC, o ISQ- versão brasileira mostra-se válido para a aplicação 

clínica, na avaliação do comportamento do sono, por apresentar maiores escores e pontuação 

total, indicativa de alteração de padrão do sono noturno de criança com PC, considerado 

grupo com maior risco de desenvolvimento de problemas no sono. 

 

8.4 Confiabilidade 

 

 ISQ- versão brasileira diz-se um instrumento homogêneo e estável, na avaliação 

do comportamento do sono de criança com e sem PC, tendo em vista os valores de Alpha de 

Conbrach, Coeficiente de Spearman-Brown e Coeficiente de Guttman Split-Half se 

apresentaram acima de 0,70, e o teste-reteste por meio do r de Spearman (p<0,001), teste de 

Wilcoxon (p>0,220) e McNemar (p=1,000) indicaram adequada estabilidade entre a primeira 

e segunda aplicação de nove das dez questões do instrumento.   

A confiabilidade teste-reteste da versão inglesa do ISQ verificou-se em subgrupo 

de 41 indivíduos, por meio do coeficiente de correlação de Pearson, entre os escores do ISQ 

da primeira e segunda aplicação, de 0,92 (p<0,001), bem como pela aplicação do coeficiente 

de correlação Kappa do ISQ derivado dos critérios de Richman, nas duas aplicações, de 0,76, 

e para os critérios maternos, 0,93 (MORRELL, 1999). 

Para os critérios do ISQ-derivados de Richman, de nove casos classificados com 

problema de dormir na primeira aplicação, 7 tiveram classificação de problema na segunda, o 

que representa estabilidade de 77,8%. Para o ISQ derivado de critérios maternos, de 18 casos 

com problema de dormir na primeira aplicação, 18 foram classificados com problema na 

reaplicação, o que representa estabilidade de 100%. Em relação à validação do ISQ, foi 

realizada concorrente com o Richman’s Sleep Diary, apresentando especificidade de 96,7% e 

sensibilidade de 89,5%, e a confiabilidade teste-reste foi de 0,92, entre a primeira e segunda 

aplicação do ISQ (MORRELL, 1999). Enfatiza-se que a consistencia interna não foi reportada 

no estudo de Morrell (1999).  

Scher e Asher (2004), ao utililizarem o ISQ, na versão em Hebraico, para 

validação de critério, com a actigrafia e questionário sobre hábito de sono, por meio de 

comparação entre as características do lactente com e sem problema de sono (critério-ISQ de 

Richman), revelaram que a criança que preenche os critérios de problema de sono, se 
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apresenta mais agitada (t = 2,12, p <0,05) e mais dependentes (t = 2,12, p <0,05 ), na hora de 

dormir, mas igualmente seguras, em comparação com os "bons dorminhocos". Enquanto a 

actigrafia indica que a eficiência do sono é semelhante nos dois grupos (t = 0,68, ns), mas, no 

grupo de problema de sono, mais despertares ocorreram (m = 1,46, SD = 1,07) em 

comparação com o sem problema do sono (m = 0,88, SD = 0,59; t = 2,18, P <0,05).  

As autoras acrescentam que o número de despertares (> 5 minutos) foram 

significativamente associados com a pontuação indicativa de problema no sono, mas, de 

forma interessante, não com a gravidade do índice de despertar, o que reforça o ISQ 

(MORRELL, 1999) como medida sensível da qualidade do sono do bebê e valida 

externamente o questionário usado para avaliar o comportamento do sono juntamente com a 

actigrafia ou outra mensuração objetiva. No entanto, não é recomendável que a ISQ seja 

utilizado como única ferramenta de medição do sono do bebê, na pesquisa ou na prática 

(SCHER; ASHER, 2004). 

Hall et al. (2011), ao utilizarem o ISQ, em estudo, reportam Alfa de Cronbach de 

0,72, além de encontrar correlações significativas positivas entre pontuação da subscala de 

problema do sono do Child Behavior Checklist (CBCL) (r = 0,74, P = 0,01) e questões de 

despertares noturnos do ISQ (r = 0,58, P = 0,01), o que resultou validade à medição 

adequadamente de problemas de sono. 

Em estudos metodológicos que traduzem e adaptam questionários e escalas que 

avaliam comportamento e distúrbios do sono, verifica-se confiabilidade do instrumento por 

meio da consistência interna (BERTOLAZI, 2008; FERREIRA, 2009; CHERVIN et al., 

2000; FERNANDES; TELES, 2013; SILVA et al., 2014) e estabilidade teste-reteste 

(CHERVIN et al., 2000; SILVA et al., 2014).  

Entre os estudos mencionados, ilustram-se os resultados da análise de confiabilidade: 

a Escala de Distúrbios do Sono em Crianças (EDSC) ao ser traduzida e adaptada para o 

português, por meio da análise de consistência interna dos itens, utilizando o Teste de Alfa de 

Cronbach, apresentou confiabilidade no valor de 0,55 (FERREIRA, 2009). 

Pesquisa que validou o Children Sleep Habits Questionnaire (CSHQ) e o Sleep Self 

Report (SSR) para crianças portuguesas indicou consistência interna de 0,77 e confiabilidade 

teste-reteste de 0,80 na amostra comunitária, e a amostra clínica apresentou consistência 

interna de 0,86 para o CSHQ, e para a SSR, a consistência interna foi de 0,70 e confiabilidade 

teste-reteste foi de 0,75 na amostra comunitária, e a amostra clínica apresentou consistência 

interna de 0,81 (LOUREIRO et al., 2013). 
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Na validação da Escala de Sonolência de Epworth e o Índice de Qualidade de 

Sono de Pittsburgh, em adultos, para o português do Brasil, indicou coeficiente de 

confiabilidade (α de Cronbach) dos 8 itens da escala de 0,83, e de 0,82 para 7 componentes do 

questionário, respectivamente (BERTOLAZI, 2008). 

A confiabiliade do Pediatric Sleep Questionnaire (PSQ) foi testada entre 

indivíduos de dois grupos randomizados, cujos resultados indicaram, para o grupo A, alfa de 

Cronbach para cada escala: ronco escala, 0,86; escala de sonolência, 0,66; escala de 

comportamento, 0,84; e escala SRBD, 0,89. Entre indivíduos do grupo B, alfa de Cronbach 

para cada escala: ronco escala, 0,86; escala de sonolência, 0,77; desatenção / hiperatividade 

escala, 0,83; e escala SRBD, 0,88 (CHERVIN et al., 2000). 

Segue a mesma metodologia o questionário da Síndrome de Apneia Obstrutiva do 

Sono-18 (OSA-18) que demonstra ser a tradução adequada da versão em inglês, pela alta 

confiabilidade com alfa de Cronbach de 0,821 e alta consistência com correlação entre os 

itens individuais e a pontuação total com coeficiente Pearson > 0,20 e p < 0,05 

(FERNANDES; TELES, 2013). 

A consistência interna da versão em português do Questionário de Hábitos de 

Sono das Crianças (CSHQ-PT) (α de Cronbach) foi de 0,78 para a escala completa, com 

variação de 0,44 a 0,74 nas subescalas, e a confiabilidade teste-reteste das subescalas 

(correlações de Pearson, n = 58), de 0,59 a 0,85 (SILVA et al., 2014). 

Com base nos resultados da correlação de questões do ISQ-versão brasileira 

interitem, as questões escalares apresentaram confiabilidade questionável considerando a 

variação de 0,6 a 0,7, enquanto que as questões sobre o período com algum problema do sono 

obtiveram fraca correlação, conforme classificação proposta por George e Mallery (2003), tal 

resultado pode ter relação com o quantitativo de questões do ISQ-versão brasileira, já que a 

correlação foi realizada com nove das dez, bem como a distinção no tipo de questões, visto 

que, em cada agrupamento de itens, mesclam-se questões escalares e nominais. 

No entanto, Tavakol e Dennick (2011) enfatizam que o valor de alfa pode ser afetado 

não apenas pela correlação entre respostas, mas também pelo número de questões e pela 

redundância. Questionários muito longos aumentam o valor de alfa, sem que isso signifique 

aumento de confiabilidade. Valores muito altos de alfa também podem estar indicando 

redundância, isto é, existência de questões praticamente iguais, redigidas de forma diferente 

(TAVAKOL; DENNICK, 2011). 

Além disso, diferenças dos valores do alpha do instrumeto traduzido e adaptado, 

em diferentes países e contextos culturais podem ser explicadas quer pelo tamanho das 
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amostras, quer pelos métodos utilizados na coleta dos dados, na forma de preenchimento do 

questionário e no controle das variáveis do estudo (LOUREIRO, 2012). 
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9 CONCLUSÃO 

 

O processo de tradução e adaptação do ISQ resultou em instrumento adaptado, 

ISQ-versão brasileira, confiável e válido à língua portuguesa, no Brasil. Foi possível novo 

questionário de avaliação do comportamento do sono infantil, na faixa etária de 12 a 18 meses 

de idade, pela percepção dos pais ou cuidador. 

O questionário original compõe-se de 10 questões e a versão traduzida manteve o 

mesmo quantitativo de itens-questões e a mesma contagem de pontuação. Com base na 

verificação das propriedades psicométricas, o ISQ-versão brasileira mostrou-se estável e 

consistente, em termos de confiabilidade, composto por questões fundamentadas em 

conhecimentos de cunho técnico-cientifico, específico da área de identificação de possíveis 

alterações de comportamento do sono em criança de 12 a 18 meses. 

A análise de conteúdo revelou, por meio da avaliação dos juízes, que a maioria 

das questões do ISQ - versão brasileira são representativas do comportamento do sono. 

Apenas duas questões foram indicadas como não representativas, mantidas, porém, em 

virtude da necessidade técnica de avaliação do sono na infância. Além disso, o IVC resultou 

no valor de 0,93, indicando que o questionário é válido e representativo para aplicação com 

cuidador brasileiro.  

 Na análise da validade de constructo, a pontuação total do ISQ- versão brasileira, 

quanto às variáveis sociodemográficas e educacionais do cuidador e da criança com e sem PC, 

não foram encontradas associações estatisticamente significantes, assinalando que as variáveis 

não influenciam no relato do cuidador sobre o comportamento do sono. 

A criança com PC tende a apresentar mais alterações no comportamento do sono, 

em comparação à saudável, visto que a criança com PC obteve pontuação total mais alta do 

que a saudável (p=0,017), além de ser a média que indica alteração no comportamento do 

sono (= ou > de 12 pontos).  

A testagem da confiabilidade indicou que os valores do Alpha de Conbrach, 

Coeficiente de Spearman-Brown e Coeficiente de Guttman Split-Half foram acima de 0,70 e a 

aplicação do teste-reteste por meio do r de Spearman (p<0,001), teste de Wilcoxon (p>0,220) 

e McNemar (p=1,000) apresentou adequada estabilidade entre a primeira e segunda aplicação 

de nove das dez questões do questionário. 

Houve dificuldades no processo de tradução, adaptação e validação, entre as quais: 

- termos e expressões do idioma original do instrumento não existentes na língua 

portuguesa do Brasil;  
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- identificação de tradutores com perfil específico, principalmente, estrangeiros de 

língua inglesa que, ao mesmo tempo, dominem o português brasileiro; 

- disponibilidade de especialistas da área do sono para participação de estudos do 

tipo metodológico; 

Limitações em destaque: 

- ao quantitativo da amostra de criança com PC, tendo em vista que a 

equivalência, entre  grupos de comparação, favorece resultados próximos da realidade 

estudada, visto que, a priori, pretendeu-se recrutar a mesma quantidade entre os dois grupos 

estudados; 

- não participação de expertos da área do sono, no comitê de especialistas da fase 

de adaptação cultural e no julgamento dos juízes da validade de conteúdo, para contribuição 

de possíveis ajustes nos aspectos técnico-cientificos, relacionadas ao processo de adaptação 

cultural e validação; 

- não verificação da validade de critério por meio da utilização de avaliações 

objetivas, como a polissonografia (padrão-ouro) e actigrafia, com a finalidade de comparar o 

resultado dos escores do ISQ- versão brasileira com critérios objetivos cientificamente aceitos 

pelos especialistas, além da ausência, no momento do planejamento desta pesquisa, de outro 

instrumento subjetivo traduzido e validado para o português do Brasil que avaliasse o 

comportamento do sono em criança na faixa etária de 12 a 18 meses.  

Considerando que este estudo proporciona tecnologia para ser utilizada na prática 

clínica e de pesquisa, sugerem-se novos estudos que: 

- Verifiquem a validade de critério do ISQ-versão brasileira, com instrumentos 

com resultados objetivos e subjetivos, com vistas a novas comparações entre os métodos 

estabelecidos pela comunidade cientifica da área do sono; 

- Conheçam a opinião do cuidador, por meio de estudo de natureza qualitativa, 

sobre as possíveis dificuldades de interpretação da questão 9 do ISQ- versão brasileira; 

- Investigação de possíveis associações de variáveis do cuidador e da criança com 

o comportamento do sono em amostras mais representativas; 

- Aplicação do questionário com cuidador de criança de 12 a 18 meses, com vistas 

a investigar comparações entre o comportamento do sono, em diferentes condições de saúde-

doença, e elaborar intervenções de minimização de problemas de sono, identificados e 

trabalhados com o cuidador. 

Por trata-se de questionário de fácil aplicação, prático e de baixo custo, 

ambiciona-se que o ISQ- versão brasileira possa ser amplamente utilizado por profissionais da  
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saúde, com o fim de triar possíveis alterações no sono de cunho comportamental da criança, e 

ajudar a prevenir o estabelecimento de problemas recorrentes, potencialmente, causadores de 

distúrbios do sono. Todavia compreende-se que sua avaliação não deve ser limitada apenas a 

administração do ISQ- versão brasileira como mais um impresso inserido no prontuário da 

criança. O enfermeiro deve estar apto a conhecer as nuances e os aspectos relacionados ao 

contexto holístico, inerente ao processo de sono e vigília em pediatria.  

Nesse interim, enfatiza-se que, para investigação mais detalhada do padrão sono-

vigília dessa população, devem ser consideradas alternativas diagnósticas e laboratoriais, 

avaliação de especialistas e averiguação da história familiar para uma investigação completa e 

compreensiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	  

115	  

REFERÊNCIAS 

 
ALEXANDRE, N. M.C.; COLUCI, M.Z.O. Validade de conteúdo nos processos de construção 
e adaptação de instrumentos de medidas. Ciênc. Saúde Coletiva., v.16, n.7, p.3061-3068, 
2011. 

ANDERSON, B.; STORFER-ISSER, A.; TAYLOR, H. G.; ROSEN, C. L.; REDLINE, S. 
Associations of executive function with sleepiness and sleep duration in adolescents. 
Pediatrics, v.123, n.4, p.701–707, 2009. 

AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE. International classification of sleep 
disorders, revised: diagnostic and coding manual. Chicago, Illinois, 2001. 
 
AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE. International classification of sleep 
disorders, revised: diagnostic and coding manual. 2nd ed. Westchester, Illinois, 2005. 
 
AMIN, R. S.; CARROLL, J. L.; JEFFRIES, J. L.; GRONE, C.; BEAN, J.A.; CHINI, B.; 
BOKULIC, R.; STEPHEN, R. D.Twenty-four-hourambulatorybloodpressure in children with 
sleep-disordered breathing. Am. J. Respir. Crit. Care Med., v. 169, n. 8, p. 950–956, 2004.  

AMIN, R.; SOMERS, V. K.; MCCONNELL, K.;WILLGING, P.; MYER, C.; SHERMAN, 
M.; MCPHAIL, G.; MORGENTHAL, A.; FENCHEL, M.; BEAN, J.; KIMBALL,T.; 
DANIELS, S.	  Activity-adjusted 24-hour ambulatory blood pressure and cardiac remodeling in 
children with sleep disordered breathing. Hypertension, v. 51, n. 1, p. 84–91, 2008.  

ANGRIMAN, M.; CARAVALE, B.; NOVELLI, L.; FERRI, R.; BRUNI, O. Sleep in 
Children with Neurodevelopmental Disabilities. Neuropediatrics, v. 31, 2015.  

ARAÚJO, P. D. P. Validação do questionário de sono infantil de Reimão e Lefréve 
(QRL). 2012. 145 f. Tese (Doutorado) –Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2012. 
 
ASSIS, L.C.; EINLOFT, L.; PRATES, C. S.	  Consulta de enfermagem pediátrica: a percepção 
dos acompanhantes no pós-atendimento.	  Rev. Soc. Bras. Enferm. Ped., v.8, n.1, p. 21-29, 
2008. 
 
ATMAWIDJAJA, R.W.; WONG, S.W.; YANG, W.W.; ONG, L.C. Sleep disturbances in 
Malaysian children with cerebral palsy. Dev. Med. Child Neurol.,v. 56, p.681–685, 2014. 
 
BANGASH, A. S.; HANAFI, M. Z.; IDREES, R.; NOSHEEN ZEHRA. Risk factors and 
types of cerebral palsy. J. Pak. Med. Assoc., v. 64, n. 1, p.103-107, 2014. 

BAX, M.; GOLDSTEIN, M.; ROSENBAUM, P.; LEVITON, A.; PANETH, N.; DAN, B.; 
JACOBSSON, B.; DAMIANO, D. Proposed definition and classification of cerebral palsy. 
Dev. Med. Child Neurol.,v. 47, p. 571–576, 2005. 
 
BATISTA, B.H.B.; NUNES, M.L. Validação para Língua Portuguesa de Duas Escalas para 
Avaliação de Hábitos e Qualidade de Sono em Crianças. J. Epilepsy Clin. Neurophysiol., 
v.12, n.3, p.143-148, 2006. 
 



 

	  

116	  

BEATON, D. et al. Recommendations for the cross-cultural adaptation of health status 
measures. [S.l.]: American Academy of Orthopaedic Surgeons and Institute for Work & 
Health, 2002. Disponível em:< http://www.dash.iwh.on.ca>. Acesso em: 10 set. 2011. 
 
BEATON, D.; BOMBARDIER, C.; GUILLEMIN, F.; FERRAZ, M.B. Recommendations 
for the Cross-Cultural Adaptation of the DASH & QuickDASH Outcome Measures. 
[S.l.]: American Academy of Orthopaedic Surgeons and Institute for Work & Health, 2007.  
Disponível em: <http://www.dash.iwh.on.ca/system/files/X-CulturalAdaptation-2007.pdf>. 
Acesso em: 10 set. 2015. 
 
BERTOLAZI, A. N. Tradução, adaptação cultural e validação de dois instrumentos de 
avaliação do sono em crianças: Escala de sonolência de Epworth e Índice de Qualidade do 
Sono de Pittisburgh. 2008. 93f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em 
Medicina, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
2008. 
 
BERTONCELLO, K. C. G. Qualidade de vida e satisfação da comunicação do paciente 
após laringectomia total: construção e validação de um instrumento de medida. 2004. 247f. 
Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2004. 
 
BESSA, M. E. P. Elaboração e validação de conteúdo do protocolo de intervenções de 
enfermagem para idosos com risco de fragilidade. 2012. 197 f.Tese (Doutorado) - 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Faculdade de Farmácia, Odontologia e 
Enfermagem, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2012.  

BIGGS, S.N.; LUSHINGTON, K.; JAMES MARTIN, A.; VAN DEN HEUVEL, C.; 
DECLAN KENNEDY, J. Gender, socioeconomic, and ethnic differences in sleep patterns in 
school-aged children. Sleep Med., v. 14, p.1304–1309, 2013. 

BORSA, J.C.; DAMÁSIO, B. F.; BANDEIRA, D. R. Adaptação e Validação de Instrumentos 
Psicológicos entre Culturas: Algumas Considerações. Paidéia, v. 22, n. 53, 423-432, 2012. 
 
BORDELEAU, S.; BERNIER, A.; CARRIER, J. Longitudinal associations between the 
quality of parent–child interactions and children’s sleep at preschool age. J. Fam. Psychol., v. 
26, p. 254–262, 2012. 

BORSA, J. C.; NUNES, M.L.T. Aspectos psicossociais da parentalidade: O papel de homens 
e mulheres na família nuclear. Psicol. Argum., Curitiba, v. 29, n. 64, p. 31-39, jan./mar. 
2011.   

BOTO, L.R.; CRISPIM, J.N.; DE MELO, I.S.; JUVANDES, C.; RODRIGUES, T.; 
AZEREDO, P.; FERREIRA, R. Sleep deprivation and accidental fall risk in children. Sleep 
Med., v. 13, p. 88-95, 2012. 
 
BUENO, M.; COSTA, P.; OLIVEIRA, A. A. S.; CARDOSO, R.; KIMURA, A. F.Tradução e 
Adaptação do Premature Infant Pain Profile para a língua portuguesa. Texto Contexto 
Enferm., v. 22, n.1, p.29-35, 2013. 
 
CANET, T. Sleep-wake habits in Spanish primary school children. Sleep Med.,  v. 11, p. 
917–921, 2010.  



 

	  

117	  

 
CAULFIELD, A. The specialist nurse in the field of childhood sleep disorders. Community 
Pract., v.84, n. 2, p.32-35, 2011. 
 
CHERVIN, R. D.; HEDGER, K.; DILLON, J. E.; PITUCH, K. J. Pediatric Sleep 
Questionnaire (PSQ): validity and reliability of scales for sleep-disordered breathing, snoring, 
sleepiness, and behavioral problems. Sleep Med., v. 1, p. 21-32, 2000. 

CHOU, Y. H. Survey of sleep in infants and young children in northern Taiwan. Sleep Biol. 
Rhythms, v.5, p.40–49, 2007. 

COLAÇO, M. S.; CARDOSO, J.; PINTO, R.; FRANCO, M.; SELDON, R.; ESCADA, A.; 
VARANDAS, G.; SECO, J. M.; VIEIRA, M. L. O olho e a visão em crianças com paralisia 
cerebral – manifestações oftalmológicas a propósito de 16 casos. Rev. Soc. Port. Oftalmol., 
v.38, n.1, p.71-78, 2014.  

COSTA, L. B.; COSTA, A. A. S.; SARAIVA, M.R.B.; BARROSO, M.G. T. Aplicação de 
estruturas conceituais na consulta de enfermagem à família. Esc. Anna Nery, v. 11, n. 3, p. 
515-519, 2007. 
 
CUNHA, M. C. B.; ZANETTI, M. L.; HASS, V. J. Qualidade do sono em diabéticos do tipo 
2. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto,  v. 16,  n. 5, Oct.  2008.  Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411692008000500009&lng=en
&nrm=iso>. Acesso em: 31  jan.  2013.   
 
DAVIS, K. F.; PARKER, K. P.; MONTGOMERY, G. L. Sleep in Infants and 
Young Children. Part One: Normal Sleep. J. Pediatr. Health Care, v.18, p.65-71, 2004a.  
 
DAVIS, K. F.; PARKER, K. P.; MONTGOMERY, G. L.	  Sleep in Infants and 
Young Children. Part Two: Common Sleep Problems.	  J. Pediatr. Health Care, v.18, 
p.130-137, 2004b. 
 
DORRIS, L.; SCOTT, N.; ZUBERI, S.; GIBSON, N.; ESPIE, C. Sleep problems in children 
with neurological disorders. Dev. Neurorehabil., v.11, n.2, p.95–114, 2008.  

DUNCKLEY, V. Wired and tired: electronics and sleep disturbance in children. Psychology 
Today, 2011. Disponível em: <http://www.psychologytoday.com/blog/ mental-
wealth/201103/wired-and-tiredelectronics-and-sleep-disturbance-in-children>. Acesso em: 15 
jan. 2015. 
 
 

DURMER, J. S.; DINGES, D. F. Neurocognitive consequences of sleep deprivation. Semin. 
Neurol., v. 25, n. 1, p.117–129, 2005.  
 
FERREIRA, V. R. Escala de distúrbio do sono em crianças: Tradução, adaptação cultural e 
validação. 2009. 60f. Dissertação (Mestrado) - Escola Paulista de Medicina, Universidade 
Federal de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 

FERNANDES, F.M.V.S.; TELES , F.C.V.V. Application of the Portuguese version of the 
obstructive Sleep Apnea-18 survey to children. Braz. J. Otorhinolaryngol., v.79, n.6, p. 720-



 

	  

118	  

726, 2013.  

FENTON, A.; MARVINCSIN, D.; DANFORD, C. A. An Integrative Review of Sleep 
Interventions and Related Clinical Implications for Obesity Treatment in Children. J. Pediatr. 
Nurs., v.29, p.503–551, 2014. 

FITZGERALD, D.A.; FOLLETT, J.; VAN ASPEREN, P.P. Assessing and managing lung 
disease and sleep disordered breathing in children with cerebral palsy. Paediatr. Respir. 
Rev., v.10, p.18–24, 2009. 

FLINT, J.; KOTHARE, S. V.; ZIHLIF, M.; SUAREZ, E.;  ADAMS, R.;LEGIDO, A.; DEL, 
F. Association between inadequate sleep and insulin resistance in obese children. J. Pediatr., 
v. 150, n. 4, p. 364 –369, 2007. 

GAUSTAUD, M. B.; BASSO, F.; SOARES, J. P. G.; EIZIRIK, C.R.; NUNES, M. L. T. 
Preditores de não aderência ao tratamento na psicoterapia psicanalítica de crianças. Rev. 
Psiquiatr. Rio Gd. Sul., v. 33, n.2, p.109-115, 2011. 

GEORGE, D.; MALLERY, P. SPSS for Windows step by step: a simple guide and 
reference. 4th ed. Boston: Allyn & Bacon. 2003.  

GERBER, J. Sleep deprivation in children: a growing public health concern. Nursing, v. 44, 
p. 50-54, Apr. 2014. 
 
GOMES, C. G. Cuidar do sono do Bebê. Revista Referência, v.9, p.66-77, 2009. 
 
GREGORY, A. M.; ELEY, T. C.; O’CONNOR, T. G.; PLOMIN, R. Etiologies of 
associations between childhood sleep and behavioural problems in a larget win sample. J. 
Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, v. 43, p.744–751, 2004. 

GRUBER, R.; CASSOFF, J.; KNÄUPER, B. Sleep health education in pediatric community 
settings: rationale and practical suggestions for incorporating healthy sleep education into 
pediatric practice. Pediatr. Clin. North Am., v.58.p.735-754, 2011. 
 
GUBERT, F. A. Tradução, adaptação e validação das escalas Parent-Adolescent 
Communication Scale e Partner Communication Scale: tecnologia para prevenção de 
DST/HIV. 2011. 131 f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2011. 
 
HALAL, C. S. E.; NUNES, M.L. Education in children’s sleep hygiene: which approaches 
are effective? A systematic review. J. Pediatr., v.90, n.5, p.449-456, 2014. 

HALL, W.A.; SCHER, A.; ZAIDMAN-ZAIT, A.; ESPEZEL, H.; WARNOCK, F. 
Community-based study of sleep and behaviour problems in 12- to 36-month-old children. 

Child Care Health Dev., v. 38, p. 379–389, 2012. 
 
HEMMINGSSON, H.; STENHAMMAR, A. M.; PAULSSON, K.	  Sleep problems and the 
need for parental night-time attention in children with physical disabilities.	  Child Care 
Health Dev., v.35, p. 89–95, 2008. 
 



 

	  

119	  

HELLSTROM, A.; WILLMAN, A.  Promoting Sleep by Nursing Interventions in Health 
Care Settings: A Systematic Review. Worldviews Evid. Based Nurs., v. 8, p. 128-142, 2011.  

HISCOCK, H.; CANTERFORD L.; UKOUMUNNE, O.C; WAKE, M. Adverse associations 
of sleep problems in Australian preschoolers: national population study. Pediatrics,v.119, 
p.86–93,	  2007. 
 
HOCKENBERRY, M.J.; WILSON, D.; WINKELSTEIN, M.L. Wong: fundamentos da 
enfermagem pediátrica. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.  
 
HUANG, M.M.; QIAN, Z.; WANG, J.; VAUGHN, M.G.; LEE, Y. L.; DONG, G. H. 
Validation of the Sleep Disturbance Scale for Children and prevalence of parent-reported 
sleep disorder symptoms in Chinese children. Sleep Med., v.15, p.923–928, 2014. 
 
IBGE. Estados @. Ceará. Disponivel em: 
<http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ce>. Acesso em: 08 abr. 2015. 
 
IRISH, L. A.; KLINE, C. E.; GUNN, H. E.; BUYSSE, D. J.; HALL, M. H. The role of sleep 
hygiene in promoting public health: A review of empirical evidence. Sleep Med. Rev., v. 22, 
p. 23-36, 2015. 
 
IWASAKI, M.; IWATA, S.; IEMURA, A.; YAMASHITA, N.; TOMINO, Y.; ANME, T.; 
YAMAGATA, Z.; IWATA, O.; MATSUISHI, T.	  Utility of Subjective Sleep Assessment 
Tools for Healthy Preschool Children: A Comparative Study Between Sleep Logs, 
Questionnaires, and Actigraphy. J. Epidemiol., v. 20, n. 2, p.143-149, 2010. 
 
IWATA S.; IWATA, O.; IEMURA, A.; IWASAKI, M.; MATSUISHI, T. Determinants of 
sleep patterns in healthy Japanese 5-year-old children. Int. J. Dev. Neurosci., v. 29, p.57–62, 
2011. 

JABLONSKI, B. A divisão de tarefas domésticas entre homens e mulheres no cotidiano do 
casamento. Psicologia, Ciência e Profissão, v.30, n. 2, p. 262-275, 2010. 

JAN, J. E.; FREEMAN, R. D. Melatonin therapy for circadian rhythm sleep disorders in 
children with multiple disabilities: what have we learned in the last decade? Dev. Med. Child 
Neurol., v. 46, p.776 –782, 2004. 
 
JAN, J. E.; OWENS, J. A.; WEISS, M. D.; JOHNSON, K. P.; WASDELL, M. B.; 
FREEMAN, R. D.; IPSIROGLU, O. S. Sleep hygiene for children with neurodevelopmental 
disabilities. Pediatrics, v.122, p.1343–1350. 2008. 
 
JAN, J. E.; BAX, M. C. O.; OWENS, J.; IPSIROGLU, O. S.; WASDELL, M. B. 
Neurophysiology of Circadian Rhythm Disorders of Children with Neurodevelopmental 
Disabilities. Eur. J. Paediatr. Neurol., v. 16, n.5, p.403-412, 2012. 
 
JIANG, F.; SHEN, X.; YAN, C.; WU, S.; JIN, X.; DYKEN, M.; LIN-DYKEN, D. 
Epidemiological study of sleep characteristics in Chinese children 1–23 months of age. 
Pediatr. Int., v. 49, p. 811–816, 2007.  

 



 

	  

120	  

JENNI, O. G.; O’CONNOR, B. B. Children’s sleep: an interplay between culture and biology. 
Pediatrics, v. 115, p. 204–216, 2005. 

KOTAGAL, S.	  Sleep disorders in childhood.	  Neurol. Clin. N. Am., v. 21, p. 961–981, 2003. 
 
LAM, P.; HISCOCK, H.; WAKE, M. Outcomes of Infant Sleep Problems: A Longitudinal 
Study of Sleep, Behavior, and Maternal Well-Being. Pediatrics, v.111, n.3, p.203-207, 2003.  
 
LÉLIS, A.L.P.A.; CIPRIANO, M.A.B.; CARDOSO, M.V.L.M.L.; LIMA, F.E.T.; ARAÚJO, 
T. L. Influence of the family context on sleep disorders in children. Rev Rene, v.15, n. 2, p. 
343-353, 2014. 
 
LYNN, M.R. Determination and quantification of content validity. Nurs. Res., v.35, n.6, 
p.382-385, 1986. 
 
LI, A. M.; AU, C. T.; HO, C.; FOK, T. F.; WING, Y. K. Blood pressure is elevated in 
children with primary snoring. J. Pediatr., v. 155, n. 3, p. 362.e1–368.e1, 2009.  

LIM, J.; DINGES, D.F. Ameta-analysisoftheimpactofshort-termsleepdeprivation on cognitive 
variables. Psychol. Bull., v. 136, p. 375–389, 2010. 

LOBIONDO-WOOD; G.; HABER, J. confiabilidade e validade. In: ______. Pesquisa em 
Enfermagem: métodos, avaliação crítica e utilização. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabra-
Koogan, 2001. 
 
LOUIS, J.; GOVINDAMA, Y. Sleep problems and bedtime routines in infants in a cross 
cultural perspective. Arch. Pediatr., v. 11, p. 93–98, 2004. 

LOUREIRO, H.C.; PINTO, T.R.; PINTO, J.C.; PINTO, H.R.; PAIVA, T. Validation of the 
Children Sleep Habits Questionnaire and the Sleep Self Report for portuguese children. Sleep 
Sci.,v.6, p.151-158, 2013. 
 
LÓPEZ, M. L. Uso de simulação filmada para avaliar o relacionamento interpessoal 
enfermeiro-paciente no cuidado ao adulto hospitalizado. Tese (Doutorado) – Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 
 
MATRICIANNI, L. A.; OLDS, T. S.; BLUDEN, S.; RIGNEY, G.; WILLIAMS, M, T. Never 
Enough Sleep: A Brief History of Sleep Recommendations for Children. Pediatrics, v.129, 
n.3, 2012. 
 
MARTIN J.; HISCOCK, H.; HARDY, P.; DAVEY, B.; WAKE M. Adverse associations of 
infant and child sleep problems and parent health: an Australian population study. Pediatrics, 
v.119, p. 947-955, 2007. 

MARTINS, A. C.; ABREU, W. J. C. P.; FIGUEIREDO, M.C. A. B. Tornar-se pai e mãe: um 
papel socialmente construído. Revista de Enfermagem Referência, Série 4, n.2, p.121-131, 
maio/jun. 2014.    



 

	  

121	  

MENDEL, L.J.; MEDELL, J.A. Relationship Between Child Sleep Disturbances and 
Maternal Sleep, Mood, and Parenting Stress: A Pilot Study. J.  Fam. Psychol., v. 21, n. 1, 
67–73, 2007. 
 
MELTZER, L. J.; MINDELL, J. A. Relationship between child sleep disturbances and 
maternal sleep, mood, and parenting stress: a pilot study. J. Fam. Psychol., v. 21, p. 67–73, 
2007.  
 
MILAN, S.; SNOW, S.; BELAY, S. The context of preschool children’s sleep: racial/ethnic 
differences in sleep locations, routines, and concerns. J. Fam. Psychol.,v. 21, p. 20–28, 2007. 
 
MINDELL, J.; OWENS, J. Sleep problems in pediatric practice. Clinical issues for the 
pediatric nurse practitioner. J. Pediatr. Health Care, v.17, p.324–331, 2003. 

MINDELL, J. A.; SADEH, A.; WIEGAND, B.; HOW, T. H.; GOH, D.Y. T. Cross-cultural 
differences in infant and toddler sleep. Sleep Med., v.11, p. 274–280, 2010. 

MING X.; PAK, J.; MULVEY MA.; O’SULLIVAN, T.; REDDY, C’; SCHWAB, J.; 
PECOR, K. W. Sleep complaints in cerebral palsy and/or epilepsy: A pediatric sleep 
questionnaire study. J. Pediatr. Neurol., v.12, p.127–135, 2014. 

MILLIKOVSKY-AYALON, M.; ATZABA-PORIA, N.; MEIRI, G. The role of the father in 
child sleep disturbance: child, parent, and parent–child relationship. Infant Mental Health J., 
v.36, n.1, 114–127, 2015. 

MORRELL, J. M. B. The infant sleep questionnaire: A new tool to assess infant sleep 
problems for clinical and research purposes. Child Psychol. Psychiatry Rev., v. 4, n.1, p. 20-
26, 1999. 
 
MORRELL, J.; CORTINA-BORJAB, M. The Developmental Change in Strategies Parents 
Employ to Settle Young Children to Sleep, and their Relationship to Infant Sleeping 
Problems, as Assessed by a New Questionnaire: the Parental Interactive Bedtime Behaviour 
Scale. Infant Child Dev., v.11, p.17– 41, 2002. 
 
MORRELL, J.; STEELE, H. The role of attachment security, temperament, maternal 
perception, and care-giving behavior in persistent infant sleeping problems. Infant Mental 
Health J., v. 24, p. 447– 468, 2003. 

MOSS, A.H. B.; GORDON, J.E.; O’CONNEL, A. Impact of Sleepwise: An Intervention for 
Youth with Developmental Disabilities and Sleep Disturbance.  J Autism Dev Disord., v. 44, 
p.1695–1707. 2014.  

MOTA, F.R.N. Adaptação transcultural e validação do caregiver reaction assessment para uso 
no Brasil: aplicação em cuidadores informais de idosos dependents. 2014. Dissertação 
(Mestrado) - Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e 
Enfermagem. Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Fortaleza, 2014.  

NEWMAN, C. J.; O’REGAN, M.; HENSEY, O. Sleep disorders in children with cerebral 
palsy. Dev. Med. Child Neurol., v. 48, p. 564–568, 2006. 
 



 

	  

122	  

NÚCLEO DE TRATAMENTO E ESTIMULAÇÃO PRECOCE (NUTEP). Nossa História. 
Disponível em: <http://www.nutep.org.br> . Acesso em: 21 fev. 2012. 
 
NUNES, M. L. Distúrbios do sono. J. Pediatr., v. 78, supl.1, p. S63-S72, 2002. 

NUNES, M. L.; KAMPFF, J.P.R.; SADEH, A. BISQ Questionnaire for Infant Sleep 
Assessment: translation into brazilian Portuguese. Sleep Sci., v.5, n.3, p.89-91, 2012. 
 
NUNES, M.L.; CAVALCANTE, V. Avaliação clínica e manejo da insomnia em pacientes 
pediátricos. J. Pediatr. (Rio J.), v.81, n.4, p.277-286, 2005. 
 
ODDING, E.; ROEBROECK, M. E.; STAM, H. J. The epidemiology of cerebral palsy: 
incidence, impairments and risk factors. Disabil. Rehabil., v. 28, p.183-191, 2006. 
 
O’DRISCOLL, D.M.; FOSTER, A.M.; NG, M.L. et al. Acute cardiovascular changes with 
obstructive events in children with sleep disordered breathing. Sleep, v.32, n.10, p.1265–
1271, 2009. 

OWENS, J.A.; ROSEN, C.L.; MINDELL, J.A. Medication use in the treatment of pediatric 
insomnia: results of a survey of community-based pediatricians. Pediatrics, v.111, p. 628–
635, 2003. 

OWENS, J. Sleep in children: Cross-cultural perspectives. Sleep Biol. Rhythms, v. 2, p.165-
173, 2004. 
 
OWENS, J.A. Classification and Epidemiology of Childhood Sleep Disorders. Sleep Med. 
Clin., v. 2, p. 353–361, 2007. 
 
OWENS, J. Classification and epidemiology of childhood sleep disorders. Prim. Care Clin. 
Office Pract., v. 35, p. 533-346, 2008. 
 
PATEL, S. R.; HU, F .B. Short sleep duration and weight gain: a systematic review. Obesity, 
v. 16, n. 3, p. 643–653, 2008. 

PASQUALI, L. Testes referentes a construto: teoria e modelo de construção. In: PASQUALI, 
L. Instrumentos psicológicos: manual prático de elaboração. Brasília: LABPAM/IBAPP, 
1999. cap.3. 
 
PASQUALI, L. Psicometria: Teoria e aplicações. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 
1997. 
 
PASQUALI, L. Psicometria: teoria dos testes na psicologia e na educação. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2003. 
 
PASQUALI, L. Psicometria. Rev. Esc. Enferm. USP.,v. 43, n. esp., p. 992-999, 2009. 
 
PESSOA, J. H. L. Distúrbios do sono em crianças. In: FREIRE, L. M. S. Diagnóstico 
diferencial em pediatria. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. cap.4. 
 
PESTANA, M. H.; GAGEIRO, J.N. Análise de dados para ciências sociais: a 
complementaridade do SPSS. Lisboa: Ed. Sílabos, 2005. 



 

	  

123	  

PETIT, D.; PAQUET, J.; TOUCHETTE, E.; MONTPLAISIR, J. Y. Sleep: an unrecognized 
actor in child development. Québec Longitudinal Study of Child, v. 5, n. 2, 2010. 

POLIT, D. F.; BECK, C. T. The content validity index: are you sure you know what’s being 
reported? Critique and recomendationas. Res. Nurs. Health, v. 29, p.489-497, 2006. 

POLIT, D. F.; BECK, C. T. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: avaliação de 
evidências para a prática da enfermagem. Porto Alegre: Artmed, 2011.  
 
POTASZ, C.; CARVALHO, L.B.C.; NATALE, V.B.; RUSSO, C.R.A.; FERREIRA, V.R.; 
VARELA, M.J.V.; PRADO, L.B.F.; PRADO, G.F. Influência dos distúrbios do sono no 
comportamento da criança. Rev. Neurocienc., v.16, n.2, p.124-129, 2008. 
POTTER, P. A.; PERRY, A.G. Fundamentos de enfermagem. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2005.  
 
PRADELLA-HALLINAN, M.; MOREIRA, G. A. Sono normal e distúrbios de sono da 
criança e do adolescente. In: TUFIK, S. Medicina e biologia do sono. Barueri, SP: Manole, 
2008. cap.14. 
 
PRUITT, D. W.; TSAI, T. Common Medical Comorbidities Associated with Cerebral Palsy. 
Phys. Med. Rehabil. Clin. N. Am., v. 20, p.453–467, 2009. 

RICHMAN, N. A community survey of characteristics of 1- to 2-year-olds with sleep 
disruptions. J. Am. Acad. Child Psychiatry, v.20, p. 281–291, 1981. 

RIBEIRO, S. G. Tradução, adaptação e validação do ‘The mother generated índex’ para 
uso no Brasil. 2013. 121f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem, Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, Universidade Federal do 
Ceará, Fortaleza, 2013.  

RICHDALE, A.; WIGGS, L. Behavioral approaches to the treatment of sleep problems in 
children with developmental disorders: What is the state of the art? Int. J. Behav. Consult. 
Ther., v.1, p.165–190, 2005. 

ROMEO, D.M.; BROGNA, C.; MUSTO, E.;BARANELLO, G.; PAGLIANO, E.; 
CASALINO, T.; Ricci, D.; Mallardi, M.; Sivo, S.; Cota, F.; Battaglia, D.; Bruni, O.; Mercuri, 
E. Sleep disturbances in preschool age children with cerebral palsy: a questionnaire study. 
Sleep Med., v.15, p.1089–1093, 2014. 

 
RUBIO, D. M.; BERG-WEGER, M.; TEBB, S. S.; LEE, E. S.; RAUCH, S. Objectifying 
content validity: conducting a content validity study in social work research. Soc. Work Res., 
v. 27, n. 2, p. 94-104, 2003. 
 
RUSSO, P.M.; BRUNI, O.; LUCIDI, F.; FERRI, R.;VIOLANI, C. Sleep habits and circadian 
preference in Italian children and adolescents. J. Sleep Res., v.16, p.163–169, 2007. 

SADEH, A. A brief screening questionnaire for infant sleep problems: validation and findings 
for an Internet sample. Pediatrics, v.113, p.570–577, 2004. 
 



 

	  

124	  

SADEH, A.; MINDELL, J.A.; LUEDTKE, K.; WIEGAND, B. Sleep and sleep ecology in the 
first 3 years: A web-based study. J. Sleep Res., v.18, p. 60–73, 2009. 

SADOCK, B. J. Sono normal e transtornos do sono. In: SADOCK, B. J. Compêndio de 
psiquiatria: ciências do comportamento e psiquiatria clínica. 9. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2007. cap. 24.  
 
SANDIN BOJO, A. K.; HALL-LORD, M. L.; AXELSSON, O.; UDÉN, G.; WILDE 
LARSSON, B. Midwifery care: development of an instrument to measure quality based on the 
World Health Organization’s classification of care in normal birth. J. Clin. Nurs., v.13, n.1, 
p.75-83, 2004. 
 
SANTOS, I. S.; MOTA, D. M.; MATIJASEVICH, A. Epidemiology of co-sleeping and 
nighttime waking at 12 months in a birth cohort. J. Pediatr., v. 84, n.2, p.14-122, 2008.  

SANDELLA, D. E.; O’BRIEN, L.M; SHANK, L.K.; WARSCHAUSKY, S. A.	  Sleep and 
quality of life in children with cerebral palsy. Sleep Med., v. 12, p. 252-256, 2011.	  

SCHER, A.; ASHER, R. Is attachment security related to sleep–wake regulation? Mothers’ 
reports and objective sleep recordings. Infant Behav. Dev., v.27, n.3, p.288-302, 2004. 
 
SCHER, A.; TSE, L.; HAYES, V.E.; TARDIF, M. Sleep Difficulties in Infants at Risk for 
Developmental Delays: A Longitudinal Study. J Pediatric Psychol., v. 33, n.4, p. 396–405, 
2008. 
 
SCHER, A.; HALL, W. A.;  ZAIDMAN-ZAIT, A.; WEINBERG, J. Sleep Quality, Cortisol 
Levels, and Behavioral Regulation in Toddlers. Dev. Psychobiol., v. 52, p. 44–53, 2010. 

SCHMUTZLER. K. M. R.; NUNES, M. L.; ALVES, R. S.C.; PRADELLA-HALLINAN. 
Sono da criança e no adolescente. In: MOURA-RIBEIRO, M.V. L.; GONÇALVES, V. M. G. 
Neurologia do desenvolvimento da criança. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010.  
 
SELLIER, E.; ULDALL, P.; CALADO, E.; SIGURDARDOTTIR, S.;TORRIOLI, M.G.; 
PLATT, M.J.; CANS, C. Epilepsy and cerebral palsy: characteristics and trends in children 
born in 1976 -1998. Eur. J. Paediatric Neurol.,v.16, p. 48-55, 2012. 
 
SILVA, F. G.; SILVA, C. R.; BRAGA, L.B.; SERRÃO NETO, A. Portuguese Children’s 
Sleep Habits Questionnaire - validation and cross-cultural comparison. J. Pediatr., v.90, n.1, 
p.78-84, 2014.  

SILVA, G. R. F. Validação do Harris Infant Neuromotor Test (HINT) para a língua 
portuguesa. 2009. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2009. 
 
SILVA, H. C. P.P. L.G. Adaptação e Validação do Children Sleep Habits Questionnaire e 
do Sleep Self Report para Crianças Portuguesas. 2012.162 f. Dissertação (Mestrado) –
Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2012. 

SILVA, M. V. R.; LEMOS, L.M. Aspectos pré-natais determinantes da paralisia cerebral. In: 
FONSECA, L. F.; LIMA, C. L. A. Paralisia cerebral – neurologia, ortopedia e 
reabilitação. 2. ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2008. cap. 2, p. 7-19. 



 

	  

125	  

 
SIMARD-TREMBLAY, E.; CONSTANTIN, E.; GRUBER, R.; BROUILLETTE, R. T.; 
SHEVELL, M. Sleep in children with cerebral palsy: a review. J. Child Neurol., v. 26, p. 
1303-1310, 2011. 
 
SHAKANKIRY, H. M. E. Sleep physiology and sleep disorders in childhood.	  Nat. Sci. Sleep, 
v.3, p. 101–114, 2011. 
 
SHAMSUZZAMAN, A.; SZCZESNIAK, R. D.; FENCHEL, M. C.; AMIN, R. S. Glucose, 
insulin, and insulin resistance in normal-weight, overweight and obese children with 
obstructive sleep apnea. Obes. Res. Clin. Pract., v.8, p.584-591, 2014. 

SINGHI, P.; SANKHYAN, N. Co-morbidities of cerebral palsy and developmentally 
challenged children. Indian J. Pract. Pediatr., v. 14, p. 420-426, 2012. 
 
STORES, G.; WIGGS, L. Sleep disturbance in children and adolescents with disorders of 
development: its significance and management. Oxford, England: Cambridge University 
Press, 2001. 

TAVAKOL, M.; DENNICK, R.  Making sense of Cronbach’s alpha. Int. J. Med. Educ., v. 2, 
p.53-55, 2011. 

TIETZE, A. L.; BLANKENBURG, M.; HECHLER, T.; MICHEL, E.; KOH, M.; 
SCHLÜTER, B.; ZERNIKOW, B. Sleep disturbances in children with multiple disabilities. 
Sleep Med. Rev., v.16, p. 117-127, 2012. 
 
TIETZE, A. L.;  ZERNIKOW, B.; MICHEL, E.; BLANKENBURG M. Sleep disturbances in 
children, adolescents, and young adults with severe psychomotor impairment: impact on 
parental quality of life and sleep. Dev. Med. Child Neurol., v. 56, p. 1187–1193, 2014. 

TENENBOJM, E.; ANGELIS, G.;ROSSINI, S.; ESTIVILL, E.; SEGARRA, F.; REIMÃO, R.	  
Insomniac children maternal sleep and mood in São Paulo and Barcelona. Arq. Neuro-
Psiquiatr., v.66, n.3, p.482-484, 2008. 
 
TOGEIRO, S. M. G. P.; SMITH, A. K. Métodos diagnósticos nos distúrbios do sono. Rev. 
Bras. Psiquiatr., v. 27, p.8-15, 2005. 
 
THORPY, M. J. Classification of sleep disorders. In: KRYGER, M. H.; ROTH, T.; 
DEMENT, W. C. Principles and practice of sleep medicine. 4. Ed. Philadelphia: Elsevier 
Saunders. 2005. Cap.51.1517p. 
 
THOMAN, E. B. Co-sleeping, an ancient practice: issues of the past and present, and 
possibilities for the future. Sleep Med. Rev., v.10, p. 407–417, 2006. 

TSE, L.; HALL, W. A qualitative study of parents’ perceptions of a behavioural sleep 
intervention. Child Care Health Dev., v. 34, n. 2, 162–172, 2007. 

TURNER, K.; JOHNSON, C. Behavioural interventions to address sleep disturbances in children 
with autism spectrum disorders: a review. Topics in Early Childhood Special Educa- tion, v. 20, p. 
1–9, 2012. 



 

	  

126	  

VALENT, F.; BRUSAFERRO, S.; BARBONE, F. A case-crossover study of sleep and 
childhood injury. Pediatrics, v.107, n. 23, 2001. 

VAN CAUTER, E.; HOLMBACK, U.; KNUTSON, K.; LEPROULT, R.; MILLER, A.; 
NEDELTCHEVA, A.; PANNAIN, S.; PENEV, P.; TASALI, E.; SPIEGEL, K. Impact of 
sleep and sleep loss on neuroendocrine and metabolic function. Horm. Res., v.67, Suppl. 1, p. 
2–9, 2007. 
 
VIANA, H. B.; MADRUGA, V. A. Diretrizes para adaptação cultural de escalas 
psicométricas. Revista Digital, Buenos Aires, ano 12, n.116, 2008.  
 
VIANA, T.R.F. Tradução e adaptação do Infant Sleep Questionnaire para a língua 
portuguesa.2013.43f. Monografia (Graduação em Enfermagem) – Faculdade de 
Enfermagem, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013.  
 
VICTOR, J. F. Tradução e validação da Exercise Benefits Barries Scale: aplicação em 
idosos. 2007. 139f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, 
Universidade Federal do Ceará Fortaleza, Fortaleza, 2007. 
 
WAYTE, S.; MCCAUGHEY, E.; HOLLEY, S.; ANNAZ, D.; HILL, C.M. Sleep problems in 
children with cerebral palsy and their relationship with maternal sleep and depression. Acta 
Pædiatrica,v. 101, p.618–623, 2012. 

WESTMORELAND, D. Wesorick, B.; Hanson, D.; Wyngarden, K. Consensual validation of 
clinical practice  model practice guidelines. J. Nurs. Care Quality, v.14, n.4, p.16-27, 2000. 

 
WATERS, K. A.; SURESH, S.; NIXON, G. M. Sleep disorders in children. MJA, v. 199, p. 
31–35, 2013.  

WAYTE, S.; MCCAUGHEY, E.; HOLLEY, S.; ANNAZ, D.; HILL, C.M. Sleep problems in 
children with cerebral palsy and their relationship with maternal sleep and depression. Acta 
Pædiatrica, v.101, p.618–623, 2012. 

YANG, C.K.; KIM, J.K.; PATEL, S.R.; LEE, J.H. Age-related changes in sleep/wake patterns 
 among Korean teenagers. Pediatrics, v.115, p.250–256, 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

	  

127	  

0-7 

 
APÊNDICE A                                 1ª TRADUÇÃO (T1) 
 
QUESTIONÁRIO SOBRE SONO INFANTIL 
	  
Parte 1 
 
Aqui, há diversas perguntas sobre os hábitos de sono do seu bebê. 
Por favor, responda de acordo com o que você percebeu no decorrer  
do último MÊS. 
 
Adormecendo 
 

1. Em média, quanto tempo geralmente seu bebê leva para adormecer? 
(marque apenas uma resposta) 
[ ] menos de 10 minutos 
[ ] 10 a 20 minutos 
[ ] 20 a 30 minutos 
[ ] 30 a 40 minutos 
[ ] 40 a 50 minutos 
[ ] 50 a 60 minutos 
[ ] 1 hora ou mais 
 

2. Quantas vezes por semana você tem problemas para colocá-lo pra dormir? 
[ ] Problemas menos de uma vez por semana 
[ ] Problemas 1 noite por semana 
[ ] Problemas 2 noite por semana 
[ ] Problemas 3 noite por semana 
[ ] Problemas 4 noite por semana 
[ ] Problemas 5 noite por semana 
[ ] Problemas 6 noite por semana 
[ ] Problemas todas as noites da semana 

 
3. Há quanto tempo você tem problemas para colocar seu bebê para dormir?  

......... meses [ ]não se aplica 
 
Acordando à noite (entre meia-noite e 6:00 da manhã) 
 

4. Quantas vezes por semana o seu bebê acorda de madrugada? 
(marque apenas uma resposta) 
[ ] Nenhuma ou menos de uma noite por semana 
[ ] 1 noite por semana 
[ ] 2 noites por semana 
[ ] 3 noites por semana 
[ ] 4 noites por semana 
[ ] 5 noites por semana 
[ ] 6 noites por semana 
[ ] Todas as noites da semana 

 

       0-6 

0-7 

Uso exclusivo 
do 

departamento 
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5. Em média, quantas vezes seu bebê acorda por noite e precisa ser colocado  
para dormir novamente? 

(marque apenas uma resposta) 
[ ] não acorda 
[ ] 1 vez por noite 
[ ] 2 vezes por noite 
[ ] 3 vezes por noite 
[ ] 4 vezes por noite 
[ ] 5 ou mais vezes por noite 
 

6. Quando o seu bebê acorda, quanto tempo, em média, leva para colocá-lo  
para dormir novamente?  

(marque apenas uma resposta) 
[ ] menos de 10 minutos 
[ ] 10 a 20 minutos 
[ ] 20 a 30 minutos 
[ ] 30 a 40 minutos 
[ ] 40 a 50 minutos 
[ ] 50 a 60 minutos 
[ ] 1 hora ou mais 
 

7. Há quanto tempo você tem tido problemas com o seu bebê acordando à noite? 
..................meses 

 
Dormindo na cama dos pais 
 

8. Com que frequência você acaba por levar seu bebê para a sua cama porque  
ele(a) está agitado e não adormece? 

(marque apenas uma resposta) 
[ ] Nunca ou menos de uma vez por semana 
[ ] 1 noite por semana 
[ ] 2 noites por semana 
[ ] 3 noites por semana 
[ ] 4 noites por semana 
[ ] 5 noites por semana 
[ ] 6 noites por semana 
[ ] Todas as noites da semana 
 

9. Há quanto tempo você tem tido esse problema? ...............meses [ ]não se aplica 
 
Parte 2 
Seu ponto de vista 

10. Você acredita que seu bebê tem dificuldades pra dormir? 
[ ] não 
[ ] sim, levemente 
[ ] sim, moderadamente 
[ ] sim, severamente 
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       0-6 

       0-7 

Total  

         0-38 

Critério 
maternal 

           Sim 

            Não 

 

Uso exclusivo 
do 

departamento 
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 Uso exclusive do departamento 
Critério de pesquisa 
 
Problemas para adormecer ou de acordar durante a noite que ocorram 5 ou mais 
noites por semana e de duração de 2 ou mais meses e mais 1 dos seguintes: 
 

i) Levar mais de 30 minutos para adormecer 
ii) Acordar 3 vezes ou mais durante a noite 
iii) Acordar por mais de 20 minutos durante a noite 
iv) Dormir na cama dos pais porque está agitado e não consegue dormir 3 

vezes por semana ou mais 
 

Research 
Criteria 

           Yes 

            No  

 

Research 
Criteria 

           Yes 

            No  

 

Research 
Criteria 

           Yes 

            No  

 

 Critério de 
pesquisa 

  Sim                       

   Não	  
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APÊNDICE B                                 2ª TRADUÇÃO (T2) 
 
QUESTIONÁRIO SOBRE O SONO DA CRIANÇA NOS PRIMEIROS ANOS DE 
VIDA 
	  
 
PARTE I 
 
A seguir encontram-se umas questões sobre os hábitos de dormir de seu bebê. 
Por favor, responda as questões conforme as suas observações durante o último mês.  
 
Ao ir para cama/dormir 
 

1.  Em geral, quanto tempo você demora para acalmar o seu bebê  para dormir? 
 (Marque apenas um item) 

[ ] menos de 10 minutos 
[ ] de 10 a 20 minutos 
[ ] de 20 a 30 minutos  
[ ] de 30 a 40 minutos 
[ ] de 40 a 50 minutos  
[ ] de 50 a 60 minutos 
[ ] Mais de uma hora 

  
2. Em média, quantas vezes por semana você tem problemas para acalmar o seu  

bebê para dormir?	  (Marque apenas um item) 
[ ] Tenho problemas menos de uma vez por semana 
[ ] Tenho problemas 1 vez por semana 
[ ] Tenho problemas 2 vezes por semana  
[ ] Tenho problemas 3 vezes por semana 
[ ] Tenho problemas 4 vezes por semana 
[ ] Tenho problemas 5 vezes por semana  
[ ] Tenho problemas 6 vezes por semana  
[ ] Tenho problemas todas as noites da semana 

  
3. Há quanto tempo que você tem problemas para acalmar o seu bebê para dormir?   

______meses [  ] não se aplica 
 

Acordando durante a noite (entre meia noite e 6 horas da manhã) 
 

4. Em geral, quantas noites por  semana seu bebê acorda durante a noite?  
(marque apenas um item) 

[ ] Nenhuma ou menos de uma noite por semana  
[ ] 1 noite por semana 
[ ] 2 noites por semana 
[ ] 3 noites por semana 
[ ] 4 noites por semana  
[ ] 5 noites por semana 
[ ] 6 noites por semana 

       0-6 

0-7 

0-7 

Para uso 
do 

escritório 
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[ ] Todas as noites da semanais 
 
 

5. Em geral, quantas vezes seu bebê acorda anoite e precisa ser reacalmado para  
dormir? (selecione apenas um item) 

[ ] Não acorda 
[ ] 1 vez por noite 
[ ] 2 vezes por noite 
[ ] 3 vezes por noite 
[ ] 4 vezes por noite 
[ ] 5 ou mais vezes por noite 
 

6. Se seu bebê acorda, quanto tempo demora para voltar a dormir, em geral?  
(Selecione apenas um item) 

[ ] menos de 10 minutos 
[ ] de 10 a 20 minutos 
[ ] de 20 a 30 minutos 
[ ] de 30 a 40 minutos 
[ ] de 40 a 50 minutos 
[ ] de 50 a 60 minutos 
[ ] uma hora ou mais 
 

7. Há quanto tempo que o problema de acordar a noite vem ocorrendo? 
 ________ meses [  ] não se aplica 

 
Dormindo na cama dos pais 
 

8. Quantas vezes voce acaba levando seu bebê para sua cama porque ele está chorando  
e não dorme? (selecione apenas um item) 

[ ] Nunca ou menos de uma vez por semana  
[ ] 1 noite por semana 
[ ] 2 noites por semana 
[ ] 3 noites por semana 
[ ] 4 noites por semana 
[ ] 5 noites por semana 
[ ] 6 noites por semana 
[ ] Toda noite da semana  
 

9. Há quanto tempo esse problema vem acontecendo?_____meses [  ] não se aplica 
 
Parte 2 
Suas opiniões 

10. Você acha que seu bebê tem dificuldade para dormir? 
 

[ ] não 
[ ] sim, pouca 
[ ] sim, moderada 
[ ] sim, severa 
 

       0-5 

       0-6 

       0-7 

Total Score 

         0-38 

Maternal 
Criteria 

           Yes 

            No  

 

Para uso 
do 

escritório 
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Para uso do escritório 
Critérios de Pesquisa 
 
Um problema de dificuldade de acalmar para dormir e de acordar durante a noite 
5 vezes por semana com duração de 2 meses ou mais e acompanhado de 1 ou 
mais dos seguintes:   
 
i)Demorando mais de 30 minutos para acalmar. 
ii)Acordando 3 ou mais vezes por noite. 
iii)Ficando acordado por mais de 20 minutos durante a noite. 
iv)Dormindo na cama dos pais porque chora e não dorme, 3 ou mais vezes por 
semana. 
 Research 

Criteria 

           Yes 

            No  

 

Research 
Criteria 

           Yes 

            No  

 

Research 
Criteria 

           Yes 

            No  

 

 Critérios de 
Pesquisa 

  Sim                       

   Não	  
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APÊNDICE C 
VERSÃO SÍNTESE T1 E T2 (T12) 

 
QUESTIONÁRIO SOBRE SONO INFANTIL  
	  
Parte 1 
 
A seguir, encontram-se algumas perguntas sobre os hábitos de sono do seu bebê. 
Por favor, responda as questões conforme as suas observações durante  
o último MÊS. 
 
Ao ir para cama/dormir 
 

1. Em média, quanto tempo geralmente seu bebê demora para dormir ? 
(Marque apenas uma resposta)  

  [ ] menos de 10 minutos 
[ ] de 10 a 20 minutos 
[ ] de 20 a 30 minutos 
[ ] de 30 a 40 minutos 
[ ] de 40 a 50 minutos 
[ ] de 50 a 60 minutos 
[ ] Mais de uma hora 
 

2. Em média, quantas vezes por semana você tem problemas para colocar o  
seu bebê para dormir? (Marque apenas uma resposta)  

[ ] Menos de uma vez por semana 
[ ] 1 noite por semana 
[ ] 2 noite por semana 
[ ] 3 noite por semana 
[ ] 4 noite por semana 
[ ] 5 noite por semana 
[ ] 6 noite por semana 
[ ] Todas as noites da semana 

 
3.  Há quanto tempo você tem problemas para colocar seu bebê para dormir ? 

............ meses      [ ] Não se aplica 
 
Acordando durante a noite (entre meia noite e 6 horas da manhã) 
 

4. Em média, quantas noites por semana seu bebê acorda? 
 (Marque apenas uma resposta) 

[ ] Nenhuma ou menos de uma vez por semana 
[ ] 1 noite por semana 
[ ] 2 noites por semana 
[ ] 3 noites por semana 
[ ] 4 noites por semana 
[ ] 5 noites por semana 
[ ] 6 noites por semana 
[ ] Todas as noites da semana 

       0-6 

0-7 

0 -7 

Uso exclusivo 
do 

Departamento 
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5. Em média, quantas vezes seu bebê acorda por noite e precisa ser colocado  
para dormir novamente? (Marque apenas uma resposta) 

[ ] não acorda 
[ ] 1 vez por noite 
[ ] 2 vezes por noite 
[ ] 3 vezes por noite 
[ ] 4 vezes por noite 
[ ] 5 ou mais vezes por noite 
 

6. Se seu bebê acorda, quanto tempo demora, em média, para voltar a dormir?  
(Marque apenas uma resposta) 

[ ] menos de 10 minutos 
[ ] 10 a 20 minutos 
[ ] 20 a 30 minutos 
[ ] 30 a 40 minutos 
[ ] 40 a 50 minutos 
[ ] 50 a 60 minutos 
[ ] 1 hora ou mais 
 

7. Há quanto tempo que o problema de acordar a noite vem ocorrendo? 
..................meses [ ]Não se aplica 

Dormindo na cama dos pais 
 

8. Com que frequência você acaba levando seu bebê para sua cama porque ele(a)  
está aborrecido e não dorme? (Marque apenas uma resposta) 

[ ] Nunca ou menos de uma vez por semana 
[ ] 1 noite por semana 
[ ] 2 noites por semana 
[ ] 3 noites por semana 
[ ] 4 noites por semana 
[ ] 5 noites por semana 
[ ] 6 noites por semana 
[ ] Todas as noites da semana 
 

9. Há quanto tempo esse problema vem acontecendo? 
 ...............meses  [ ]Não se aplica 

Parte 2 
Suas opiniões 

 
10. Você acha que seu bebê tem dificuldades para dormir? 

[ ] não 
[ ] sim, leve 
[ ] sim, moderada 
[ ] sim, severa 

       0-5 

       0-6 

       0-7 

Pontuação 
Total 

       0-38 

Critério 
materno 

           Sim 

           Não 

 

Uso exclusivo 
do 

Departamento 
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Uso exclusivo do Departamento 
Critérios de Pesquisa 
 
Um problema para dormir ou acordar que ocorre em 5 ou mais noites por semana 
e de 2 ou mais meses de duração, adicione 1 ou mais dos seguintes: 

i) Levar mais de 30 minutos para dormir. 
ii)        Acordar 3 ou mais vezes durante a noite. 

      iii)       Ficar acordado por mais de 20 minutos durante a noite. 
      iv)       Dormir na cama dos pais porque está aborrecido e não consegue      
dormir de 3 vezes ou mais por semana.  

ResearchC
riteria 

           Yes 

            No  

 

ResearchC
riteria 

           Yes 

            No  

 

ResearchC
riteria 

           Yes 

            No  

 

Critério de 
pesquisa 

 Sim 

Não	  
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APÊNDICE D                              1ª BACKTRANSLATION (BT1) 
 

QUESTIONNAIRE ABOUT INFANT SLEEP (QIS) 
 
Part 1 
The following questions are about the sleep habits of your baby. 
Please, respond to  the questions according to your observations during  
the last MONTH. 
 
When going to bed/sleep 
 

1.  On average, how much time does your baby generally take to go to sleep? 
(Check only one answer) 

  [ ] less than 10 minutes 
[ ] from 10 to 20 minutes 
[ ] from 20 to 30 minutes 
[ ] from 30 to 40 minutes 
[ ] from 40 to 50 minutes 
[ ] from 50 to 60 minutes 
[ ] More than one hour 
 

2. On average, how many times per week do you have problems getting your baby  
to sleep? (Check only one answer) 

[ ] Less than one time per week 
[ ] 1 night per week 
[ ] 2 nights per week 
[ ] 3 nights per week 
[ ] 4 nights per week 
[ ] 5 nights per week 
[ ] 6 nights per week 
[ ] Every night of the week 

 
3.  How long have you had problems getting your baby to sleep? 

............ months [  ] Not applicable 
 

Awakening during the night (between midnight and 6 am) 
 

4. On average, how many nights per week does your baby awaken? 
(Check only one answer) 

[ ] Never or less than once per week 
[ ] 1 night per week 
[ ] 2 nights per week 
[ ] 3 nights per week 
[ ] 4 nights per week 
[ ] 5 nights per week 
[ ] 6 nights per week 
[ ] Every night of the week 
 

       0-6 

0-7 

0 -7 

Departmental 
use only 
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5. On average, how many times does your baby awaken per night and need to be  
put to sleep again? (Check only one answer) 

[ ] does not awaken 
[ ] 1 time per night 
[ ] 2 times per night 
[ ] 3 times per night 
[ ] 4 times per night 
[ ] 5 or more times per night 
 

6. If your baby awakens, how long does it take, on average, to go back to sleep? 
(Check only one answer) 

[ ] less than 10 minutes 
[ ] 10 to 20 minutes 
[ ] 20 to 30 minutes 
[ ] 30 to 40 minutes 
[ ] 40 to 50 minutes 
[ ] 50 to 60 minutes 
[ ] 1 hour or more 
 

7. How long has the problem of awakening at night been occurring? 
 .................. Months [  ] Not applicable 

Sleeping in bed with parents 
8. How often do you end up taking your baby to your bed because he/she is bored  

and not sleeping? (Check only one answer) 
 

[ ] Never or less than once per week 
[ ] 1 night per week 
[ ] 2 nights per week 
[ ] 3 nights per week 
[ ] 4 nights per week 
[ ] 5 nights per week 
[ ] 6 nights per week 
[ ] Every night of the week 
 

9. How long has this problem been occurring?  
.................. Months [  ] Not applicable 

Part 2 
Your opinions 

10. Do you think that your baby has sleeping difficulties? 
[ ] No 
[ ] Yes, minor  
[ ] Yes, moderate 
[ ] Yes, severe 
 
 
 

       0-5 

       0-6 

Maternal 
criteria 

         Yes 

          No 

 

Departmental 
use only 
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Departmental use only 
Research criteria 
 
For a problem with sleeping or awakening that occurs 5 or more nights per week 
and of 2 or more months in duration, add 1 or more of the following: 

v) Taking more than 30 minutes to fall asleep. 
vi)  Awakening 3 or more times during the night. 
vii) Staying awake for more than 20 minutes during the night. 
viii)  Sleeping in the parents' bed because he/she is bored and cannot sleep, 

3 or more times a week. 

ResearchC
riteria 

           Yes 

            No  

 

ResearchC
riteria 

           Yes 

            No  

 

ResearchC
riteria 

           Yes 

            No  

 

Research 
criteria 

 Yes 

  No	  
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APÊNDICE E                              2ª BACKTRANSLATION (BT2) 
 

QUESTIONNAIRE ON SLEEPING INFANT 	  
	  
Part 1 
 
Below are some questions about the sleeping habits of your baby. 
Please answer the questions according to your observations during  
the last MONTH.	   
 
When you go to bed / sleep 
 

1. On average, how long does it usually take your baby to sleep? 
(Check only one response) 

  [ ] less than 10 minutes 
[ ] 10 to 20 minutes 
[ ] 20 to 30 minutes 
[ ] 30 to 40 minutes 
[ ] 40 to 50 minutes 
[ ] 50 to 60 minutes 
[ ] More than an hour 
 

2. On average, how many times a week do you have trouble putting your baby  
to sleep? (Check only one response)  

[ ] Less than once a week 
[ ] 1 night a week 
[ ] 2 nights a week 
[ ] 3 nights a week 
[ ] 4 nights a week 
[ ] 5 nights a week 
[ ] 6 nights a week 
[ ] Every night of the week 

 
3. How long have you been having trouble putting your baby to sleep? 

............ months  [ ] Not applicable 
 

Awakening during the night (between midnight and 6 am) 
 

4. On average, how many nights a week does your baby wake up?	   
(Check only one response) 

[ ]  None or less than once a week 
[ ] 1 night a week 
[ ] 2 nights a week 
[ ] 3 nights a week 
[ ] 4 nights a week 
[ ] 5 nights a week 
[ ] 6 nights a week 
[ ] Every night of the week 

 
 

0 -7 

Department 

Use only 

0 -7 

0 -6 
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5. On average, how often does your baby wake up a night and must be put to sleep 
again? (Check only one response) 

[ ] Does not wake up 
[ ] 1 time a night 
[ ] 2 times a night 
[ ] 3 times a night 
[ ] 4 times a night 
[ ] 5 or more times a night 
 

6. If your baby wakes up, how long does it take him/her, on average, to go back 
 to sleep? (Check only one response) 

[ ] Less than 10 minutes 
[ ] 10 to 20 minutes 
[ ] 20 to 30 minutes 
[ ] 30 to 40 minutes 
[ ] 40 to 50 minutes 
[ ] 50 to 60 minutes 
[ ] 1 hour or more 
 

7. How long has the problem of awakening at night been occurring?  
 .................. Months [ ] Not applicable 

 
Sleeping in parents' bed 
 

8. How often do you end up taking your baby to your bed because he (she) is 
 upset and not sleeping? (Check only one response) 

[ ] Never or less than once a week  
[ ] 1 night a week 
[ ] 2 nights a week 
[ ] 3 nights a week 
[ ] 4 nights a week 
[ ] 5 nights a week 
[ ] 6 nights a week 
[ ] Every night of the week 
 

9. How long has this problem been happening? 
 ............... months   [ ] Not applicable 

 
Part 2 
Your opinions 

 
Do you think your baby has trouble sleeping?  
[ ] no 
[ ] yes, slightly 
[ ] yes, moderate 
[ ] yes, severely 
 

       0-5 

       0-6 

       0-7 

TotalPoints                

  0-38 

Maternal 

Criterion 

           Yes 

           No 

Department 

Use only 
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Department use only 
Research Criteria 
 
A trouble sleeping or waking which occurs in 5 or more nights a week and 2 or 
more months' duration, add 1 or more of the following: 

v) Taking more than 30 minutes to sleep. 
vi) Waking up 3 or more times a night. 

      vii) Staying awake for more than 20 minutes during the night. 
      viii) Sleeping in the parents’ bed because he/she is upset and can’t sleep 3 or 
more times a week.  

ResearchC
riteria 

           Yes 

            No  

 

ResearchC
riteria 

           Yes 

            No  

 

ResearchC
riteria 

           Yes 

            No  

 

Research 

Criterion 

 Yes 

 No	  
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APÊNDICE F 
          Avaliação da Equivalência Semântica e Idiomática entre as versões originais e 

traduzidas do Infant Sleep Questionnaire (ISQ) 

 
Prezado (a),  

A lista dos itens apresentados corresponde às versões originais e traduzida de dois 
questionários do Infant Sleep Questionnaire (ISQ).	  O ISQ foi desenvolvido para avaliar o 
comportamento do sono em crianças de 12 a 18 meses de idade, cujas respostas eram 
fornecidas pelos pais ou cuidadores. O ISQ auxilia na identificação de alterações, por meio de 
critérios relacionados a problemas para dormir e despertar, maternos e de escores de gravidade. 

  Existem diferenças culturais entre a nossa população e a que originou o instrumento 
(inglesa) e estamos realizando a adaptação transcultural do mesmo para a utilização na 
assistência e pesquisa dentro do contexto sociocultural do Brasil, seguindo, para tanto uma 
metodologia fundamentada no rigor científico proposto por diversos especialistas em 
adaptação Transcultural de instrumentos de medidas cognitivas e comportamentais.  

Solicito, assim, sua valiosa colaboração, no sentido de avaliar as equivalências 
semântica e idiomática entre as versões original e traduzida do referindo instrumento, levando 
em conta as seguintes orientações:  
1.  Equivalência Semântica refere-se à correspondência do significado das palavras; baseia-se 
na avaliação gramatical e do vocabulário, isto é, as palavras possuem os mesmos 
significados? Visto que, muitas palavras de um idioma podem não possuir tradução adequada 
para outro idioma.  
2.  Equivalência Idiomática refere-se ao uso das expressões equivalentes em ambos os 
idiomas; algumas palavras, termos e expressões idiomáticas são difíceis de traduzir,  logo  
caso  haja dificuldades  na  compreensão  de  algum  item,  por  favor,  sugira  palavras,  
termos  ou expressões idiomáticas equivalentes.   
3.  Os itens identificados pela letra A correspondem aos itens em sua forma original;  
4.  Os itens identificados pela letra B correspondem aos itens traduzidos para o português;  
5.  Para a análise das equivalências, por favor utilize a escala especificada a seguir, 
assinalando com um “X” o campo correspondente ao seu julgamento:  

 
 
 
 
 
 

Caso, em sua avaliação, o item corresponda aos  valores  -1  ou  0,  por  favor  sugira  as 
alterações que julgar mais apropriadas, no espaço reservado abaixo de cada um dos itens.  
Agradecemos antecipadamente sua contribuição.  

 
 

 Ana Luíza Paula de Aguiar Lélis  
 (085) 32382007/87073223  
aninhanurse@hotmail.com 

	  

	  

	  

Não Equivale - 1 

Indeciso 0 

Equivale +1 
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Avaliação da Equivalência Semântica e Idiomática entre as versões originais e 
traduzidas do Infant Sleep Questionnaire (ISQ) 

Para cada um dos itens a seguir utilize a escala abaixo para designar sua avaliação de 
equivalência, assinalando um “x” no campo correspondente a sua opinião 

 

 

 

 

A. Infant Sleep Questionnaire (ISQ) 

B. Questionário Sobre Sono Infantil (ISQ- versão brasileira) 

 

 

 

 

A. Part 1 

B. Parte 1 

 

 

 

 

A. Here are a number of questions about your baby’s sleeping habits. 

     Please base your answers on what you have noticed over the last MONTH. 

B. A seguir, encontram-se algumas perguntas sobre os hábitos de sono do seu bebê. 

      Por favor, responda as questões conforme as suas observações durante o último MÊS. 

 

 

 

Não Equivale - 1 

Indeciso 0 

Equivale +1 

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    
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A. Going to bed/to sleep 

B. Ao ir para cama/dormir 

 

 

 

 

A. How long does it usually take to settle your baby off to sleep on average? 

(tick one box only) 

B. Em média, quanto tempo geralmente seu bebê demora para dormir ? 

(Marque apenas uma resposta) 

 

 

 

 

A. less than 10 minutes 

     10 to 20 minutes 

     20 to 30 minutes 

     30 to 40 minutes 

     40 to 50 minutes 

     50 to 60 minutes 

     1 hour or longer 

B. menos de 10 minutos 

      de 10 a 20 minutos 

      de 20 a 30 minutos 

      de 30 a 40 minutos 

      de 40 a 50 minutos 

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    
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      de 50 a 60 minutos 

      Mais de uma hora 

 

 

 

 

A. How many times a week do you have problems settling him/her on average? 

(tick one box only) 

B. Em média, quantas vezes por semana você tem problemas para colocar o seu bebê para 
dormir? (Marque apenas uma resposta) 

 

 

 

 

A. Problems less than once a week 

     Problems 1 night a week 

     Problems 2 nights a week 

     Problems 3 nights a week 

     Problems 4 nights a week 

     Problems 5 nights a week 

     Problems 6 nights a week 

     Problems every night of the week 

B. Menos de uma vez por semana 

    1 noite por semana 

    2 noite por semana 

   3 noite por semana 

   4 noite por semana 

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    
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   5 noite por semana 

   6 noite por semana 

   Todas as noites da semana 

 

 

 

 

 

A. How long has the settling problem been going on?...............months [ ]not applicable  

B. Há quanto tempo você tem problemas para colocar seu bebê para dormir ? ............ meses      
[ ] Não se aplica 

 

 

 

 

A. Waking at night (between midnight and 6.00 a.m.) 

B. Acordando durante a noite (entre meia noite e 6 horas da manhã) 

 

 

 

 

A. How many nights a week does your baby wake on average?(tick one box only) 

B. Em média, quantas noites por semana seu bebê acorda? (Marque apenas uma resposta) 

 

 

 

 

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    
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A. None or less than once a week 

    1 night a week 

    2 nights a week 

    3 nights a week 

    4 nights a week 

    5 nights a week 

    6 nights a week 

    Every night of the week 

B. Nenhuma ou menos de uma vez por semana 

    1 noite por semana 

    2 noites por semana 

    3 noites por semana 

    4 noites por semana 

    5 noites por semana 

    6 noites por semana 

   Todas as noites da semana 

 

 

 

 

A. How many times does your baby wake each night and need resettling on average? (tick one 
box only) 

B. Em média, quantas vezes seu bebê acorda por noite e precisa ser colocado para dormir 
novamente? (Marque apenas uma resposta) 

 

 

 

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    



 

	  

148	  

 

A. does not wake 

     once a night 

     twice a night 

     3 times a night 

     4 times a night 

     5 or more times a night 

B. não acorda 

    1 vez por noite 

    2 vezes por noite 

    3 vezes por noite 

    4 vezes por noite 

    5 ou mais vezes por noite 

 

 

 

A. If your baby wakes, how long 
does it take for your baby to go back to sleep on average?(tick one box only) 

B. Se seu bebê acorda, quanto tempo demora, em média, para voltar a dormir? (Marque 
apenas uma resposta) 

 

 

 

 

A. less than 10 minutes 

    10 to 20 minutes 

    20 to 30 minutes 

    30 to 40 minutes 

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    
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    40 to 50 minutes 

  50 to 60 minutes 

  1 hour or longer 

B. menos de 10 minutos 

    10 a 20 minutos 

    20 a 30 minutos 

    30 a 40 minutos 

    40 a 50 minutos 

    50 a 60 minutos 

    1 hora ou mais 

 

 

 

 

A. How long has the waking problem been going on?.......................months 

B. Há quanto tempo que o problema de acordar a noite vem ocorrendo?..................meses[ 
]Não se aplica 

 

 

 

 

 

A. Sleeping in parents’ bed 

B. Dormindo na cama dos pais 

 

 

 

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    
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A. How often do you end up taking your baby into your bed because he/she is  

upset and won’t sleep? (tick one box only) 

B. Com que frequência você acaba levando seu bebê para sua cama porque ele (a) está 
aborrecido e não dorme? (Marque apenas uma resposta) 

 

 

 

 

A. Never, or less than once a week 

1 night a week 

2 nights a week 

3 nights a week 

4 nights a week 

5 nights a week 

6 nights a week 

Every night of the week 

B. Nunca ou menos de uma vez por semana 

    1 noite por semana 

    2 noites por semana 

    3 noites por semana 

    4 noites por semana 

    5 noites por semana 

    6 noites por semana 

    Todas as noites da semana 

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    
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A. How long has the problem been going on?...............months [ ]not applicable 

B. Há quanto tempo esse problema vem acontecendo? ...............meses  [ ]Não se aplica 

 

 

 

A. Part 2 

B. Parte 2  

 

 

 

 

A. Your views 

B. Suas opiniões 

 

 

 

 

A. Do you think that your baby has sleeping difficulties? 

B. Você acha que seu bebê tem dificuldades para dormir? 

 

 

 

A. no 

Idiomática    

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    
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    yes, mild 

    yes, moderate 

 yes, severe 

B. não 

    sim, leve 

    sim, moderada 

    sim, severa 

 

 

 

 

A. Office Use Only 

B. Uso exclusivo do Departamento 

 

 

 

 

A. Research Criteria 

B. Critérios de Pesquisa 

 

 

 

 

A. A settling or waking problem occurring 5 or more nights per week and of 2 or 

more months duration plus 1 or more of the following: 

B. Um problema para dormir ou acordar que ocorre em 5 ou mais noites por semana e de 2 ou 
mais meses de duração, adicione 1 ou mais dos seguintes: 

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    
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A. i)Taking greater than 30 minutes to settle. 

     ii)Waking 3 or more times per night. 

    iii)Waking for greater than 20 minutes during the night. 

    iv)Sleeping in the parental bed because upset and won’t sleep 3 or more times per week. 

B. i)Levar mais de 30 minutos para dormir. 

    ii)Acordar 3 ou mais vezes durante a noite. 

   iii)Ficar acordado por mais de 20 minutos durante a noite. 

   iv)Dormir na cama dos pais porque está aborrecido e não consegue dormir de 3 vezes ou 
mais por semana. 

 

 

 

 

A. Total Score 

B. Pontuação Total 

 

 

 

 

A. Maternal Criteria 

B. Critério materno 

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    

Equivalência - 1 0 +1 

Semântica    

Idiomática    

Equivalência - 1 0 +1 
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Semântica    

Idiomática    



 

	  

155	  

APÊNDICE F 
 
Avaliação da Equivalência Cultural e Conceitual entre as versões originais e traduzida 

do Infant Sleep Questionnaire (ISQ) 

Prezado (a),  

A lista dos itens apresentados corresponde às versões originais e traduzida de dois 
questionários do Infant Sleep Questionnaire (ISQ). O ISQ foi desenvolvido para avaliar o 
comportamento do sono em crianças de 12 a 18 meses de idade, cujas respostas eram 
fornecidas pelos pais ou cuidadores. O ISQ auxilia na identificação de alterações, por meio de 
critérios relacionados a problemas para dormir e despertar, maternos e de escores de gravidade. 

Consideramos que os instrumentos são de uma linguagem simples, mas que 
contempla possíveis diferenças culturais entre a nossa população e a que  originou  o  
instrumento  (Inglesa), por isso estamos  realizando  a  adaptação  transcultural  do  mesmo  
para  a  utilização  na  assistência  e  pesquisa  dentro  do  contexto  sociocultural  do  Brasil,  
seguindo,  para  tanto  uma  metodologia  fundamentada  no  rigor  científico  proposto  por  
diversos  especialistas  em  adaptação Transcultural de instrumentos de medidas cognitivas e 
comportamentais. 

Solicito assim, sua valiosa colaboração, no sentido de avaliar as equivalências 
Cultural e Conceitual entre as versões original e  traduzida  do  referindo  instrumento,  
levando  em  conta  as seguintes orientações:  

1.  Equivalência Cultural ou Experiencial as situações evocadas nos itens  devem 
corresponder  às  vivenciadas  em  nosso  contexto  cultural;  além  de  utilizar  termos 
coerentes com a experiência vivida pela população à qual se destina.  

2.  Equivalência Conceitual representa a coerência do item em relação àquilo que se propõe a 
medir; Palavras, frases ou expressões podem ter equivalência semântica e serem 
conceitualmente diferentes.  Os conceitos devem ser explorados e os eventos experimentados 
pela população do Brasil.  

3.  Os itens identificados pela letra A correspondem aos itens em sua forma original;  

4. Os itens identificados pela letra B correspondem aos itens traduzidos para o português.  

5.  Para a análise das  equivalências,  por  favor,  utilize  a  escala  especificada  a  seguir, 
assinalando com um “X” o campo correspondente ao seu julgamento:  

 

 

 

 

Ana Luíza Paula de Aguiar Lélis  
 (085) 32382007/87073223  
aninhanurse@hotmail.com 

 

Não Equivale - 1 

Indeciso 0 

Equivale +1 
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Avaliação da Equivalência Cultural e Conceitual entre as versões originais e traduzida 
do Infant Sleep Questionnaire (ISQ) 

Para cada um dos itens a seguir utilize a escala abaixo para designar sua avaliação de 
equivalência, assinalando um “x” no campo correspondente a sua opinião 

 

 

 

 

A. Infant Sleep Questionnaire (ISQ) 

B. Questionário Sobre Sono Infantil (ISQ- versão brasileira) 

 

 

 

 

A. Part 1 

B. Parte 1 

 

 

 

 

A. Here are a number of questions about your baby’s sleeping habits. 

     Please base your answers on what you have noticed over the last MONTH. 

B. A seguir, encontram-se algumas perguntas sobre os hábitos de sono do seu bebê. 

      Por favor, responda as questões conforme as suas observações durante o último MÊS. 

 

 

 

 

A. Going to bed/to sleep 

B. Ao ir para cama/dormir 

Não Equivale - 1 

Indeciso 0 

Equivale +1 

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    
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A. How long does it usually take to settle your baby off to sleep on average? 

(tick one box only) 

B. Em média, quanto tempo geralmente seu bebê demora para dormir ? 

(Marque apenas uma resposta) 

 

 

 

 

A. less than 10 minutes 

     10 to 20 minutes 

     20 to 30 minutes 

     30 to 40 minutes 

     40 to 50 minutes 

     50 to 60 minutes 

     1 hour or longer 

B. menos de 10 minutos 

    de 10 a 20 minutos 

    de 20 a 30 minutos 

    de 30 a 40 minutos 

    de 40 a 50 minutos 

    de 50 a 60 minutos 

    Mais de uma hora 

 

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    

Equivalência - 1 0 +1 
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A. How many times a week do you have problems settling him/her on average? 

(tick one box only) 

B. Em média, quantas vezes por semana você tem problemas para colocar o seu bebê para 
dormir? (Marque apenas uma resposta) 

 

 

 

 

A. Problems less than once a week 

     Problems 1 night a week 

     Problems 2 nights a week 

     Problems 3 nights a week 

     Problems 4 nights a week 

     Problems 5 nights a week 

     Problems 6 nights a week 

     Problems every night of the week 

B. Menos de uma vez por semana 

    1 noite por semana 

    2 noite por semana 

   3 noite por semana 

   4 noite por semana 

   5 noite por semana 

   6 noite por semana 

   Todas as noites da semana 

Cultural    

Conceitual    

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    
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A. How long has the settling problem been going on?...............months [ ]not applicable  

B. Há quanto tempo você tem problemas para colocar seu bebê para dormir ? ............ meses      
[ ] Não se aplica 

 

 

 

 

A. Waking at night (between midnight and 6.00 a.m.) 

B. Acordando durante a noite (entre meia noite e 6 horas da manhã) 

 

 

 

 

A. How many nights a week does your baby wake on average?(tick one box only) 

B. Em média, quantas noites por semana seu bebê acorda? (Marque apenas uma resposta) 

 

 

 

 

A. None or less than once a week 

    1 night a week 

    2 nights a week 

    3 nights a week 

    4 nights a week 

    5 nights a week 

    6 nights a week 

    Every night of the week 

Conceitual    

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    
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B. Nenhuma ou menos de uma vez por semana 

    1 noite por semana 

    2 noites por semana 

    3 noites por semana 

    4 noites por semana 

    5 noites por semana 

    6 noites por semana 

   Todas as noites da semana 

 

 

 

 

A. How many times does your baby wake each night and need resettling on average? (tick one 
box only) 

B. Em média, quantas vezes seu bebê acorda por noite e precisa ser colocado para dormir 
novamente? (Marque apenas uma resposta) 

 

 

 

 

A. does not wake 

     once a night 

     twice a night 

     3 times a night 

     4 times a night 

     5 or more times a night 

B. não acorda 

    1 vez por noite 

    2 vezes por noite 

    3 vezes por noite 

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    
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    4 vezes por noite 

    5 ou mais vezes por noite 

 

 

 

 

A. If your baby wakes, how long does it take for your baby to go back to sleep on 
average?(tick one box only) 

B. Se seu bebê acorda, quanto tempo demora, em média, para voltar a dormir? (Marque 
apenas uma resposta) 

 

 

 

 

A. less than 10 minutes 

    10 to 20 minutes 

    20 to 30 minutes 

    30 to 40 minutes 

    40 to 50 minutes 

    50 to 60 minutes 

    1 hour or longer 

B. menos de 10 minutos 

    10 a 20 minutos 

    20 a 30 minutos 

    30 a 40 minutos 

    40 a 50 minutos 

    50 a 60 minutos 

    1 hora ou mais 

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    
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A. How long has the waking problem been going on?.......................months 

B. Há quanto tempo que o problema de acordar a noite vem ocorrendo?..................meses 

[ ]Não se aplica 

 

 

 

 

A. Sleeping in parents’ bed 

B. Dormindo na cama dos pais 

 

 

 

 

A. How often do you end up taking your baby into your bed because he/she is  

upset and won’t sleep? (tick one box only) 

B. Com que frequência você acaba levando seu bebê para sua cama porque ele (a) está 
aborrecido e não dorme? (Marque apenas uma resposta) 

 

 

 

 

A. Never, or less than once a week 

      1 night a week 

    2 nights a week 

    3 nights a week 

    4 nights a week 

Conceitual    

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    
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    5 nights a week 

    6 nights a week 

    Every night of the week 

B. Nunca ou menos de uma vez por semana 

    1 noite por semana 

    2 noites por semana 

    3 noites por semana 

    4 noites por semana 

    5 noites por semana 

    6 noites por semana 

    Todas as noites da semana 

 

 

 

 

A. How long has the problem been going on?...............months [ ]not applicable 

B. Há quanto tempo esse problema vem acontecendo? ...............meses  [ ]Não se aplica 

 

 

 

A. Part 2 

B. Parte 2  

 

 

 

 

A. Your views 

B. Suas opiniões 

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    

Equivalência - 1 0 +1 
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A. Do you think that your baby has sleeping difficulties? 

B. Você acha que seu bebê tem dificuldades para dormir? 

 

 

 

A. no 

    yes, mild 

    yes, moderate 

 yes, severe 

B. não 

    sim, leve 

    sim, moderada 

    sim, severe 

 

 

 

 

A. Office Use Only 

B. Uso exclusivo do Departamento 

 

 

 

 

A. Research Criteria 

B. Critérios de Pesquisa 

Cultural    

Conceitual    

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    
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A. A settling or waking problem occurring 5 or more nights per week and of 2 or 

more months duration plus 1 or more of the following: 

B. Um problema para dormir ou acordar que ocorre em 5 ou mais noites por semana e de 2 ou 
mais meses de duração, adicione 1 ou mais dos seguintes: 

 

 

 

 

A. i)Taking greater than 30 minutes to settle. 

     ii)Waking 3 or more times per night. 

    iii)Waking for greater than 20 minutes during the night. 

    iv)Sleeping in the parental bed because upset and won’t sleep 3 or more times per week. 

B. i)Levar mais de 30 minutos para dormir. 

    ii)Acordar 3 ou mais vezes durante a noite. 

   iii)Ficar acordado por mais de 20 minutos durante a noite. 

   iv)Dormir na cama dos pais porque está aborrecido e não consegue dormir de 3 vezes ou 
mais por semana. 

 

 

 

 

A. Total Score 

B. Pontuação Total 

 

 

 

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    
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A. Maternal Criteria 

B. Critério materno 

 

 

 

 

Equivalência - 1 0 +1 

Cultural    

Conceitual    
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APÊNDICE H 
 
 

ITEM Isso é relevante 
(importante) para 

sua situação? 

Você tem 
dificuldade 

para entender 
essa questão? 

As opções de 
respostas estão 

claras e consistentes 
(de acordo com a 

questão)? 

Como você 
falaria isso? 

Poderia dizer com 
suas palavras o 
que a questão 
significa para 

você? 

Questão Opção de resposta Sim Às 
Vezes 

Não Sim Não Sim Não Reformulação Descrição 

Ao ir para cama/dormir           

1. Em média, quanto tempo 
geralmente seu bebê demora para 
dormir (Marque apenas uma 
resposta) 

Menos de 10 minutos 

de 10 a 20 minutos 

de 20 a 30 minutos 

de 30 a 40 minutos 

de 40 a 50 minutos 

de 50 a 60 minutos 

Mais de uma hora 

         

2. Em média, quantas vezes por 
semana você tem problemas para 
colocar o seu bebê para dormir? 
(Marque apenas uma resposta) 

 

Menos de uma vez por 
semana 

1 noites por semana 

2 noites por semana 

         

Instrumento sobre a Percepção ou Impressão sobre o ISQ- versão brasileira 



	   168	  

3 noites por semana 

4 noites por semana 

5 noites por semana 

6 noites por semana 

Todas as noites da semana 

3. Há quanto tempo você tem 
problemas para colocar seu bebê 
para dormir? 

____ meses [ ]não se 
aplica 

         

Acordando durante a noite (entre 
meia noite e 6 horas da manhã) 

          

4. Em média, quantas noites por 
semana seu bebê acorda? 
(Marque apenas uma resposta) 

Nenhuma ou menos de 
uma vez por semana 

1 noite por semana 

2 noites por semana 

3 noites por semana 

4 noites por semana 

5 noites por semana 

6 noites por semana 

Todas as noites da semana 

         

5. Em média, quantas vezes seu 
bebê acorda por noite e precisa 
ser colocado para dormir 

Não acorda 

1 vez por noite 
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novamente? (Marque apenas uma 
resposta) 

2 vezes por noite 

3 vezes por noite 

4 vezes por noite 

5 ou mais vezes por noite 

6. Se seu bebê acorda, quanto 
tempo demora, em média, para 
voltar a dormir? (Marque apenas 
uma resposta) 

menos de 10 minutos 

de 10 a 20 minutos 

de 20 a 30 minutos 

de 30 a 40 minutos 

de 40 a 50 minutos 

de 50 a 60 minutos 

1 hora ou mais 

 

         

7. Há quanto tempo que o 
problema de acordar a noite vem 
ocorrendo? 

______ meses [  ] não se 
aplica 

         

Dormindo na cama dos pais           

8. Com que frequência você 
acaba levando seu bebê para sua 
cama porque ele(a) está 
aborrecido e não dorme? (Marque 
apenas uma resposta) 

Nunca ou menos de uma 
vez por semana 

1 noite por semana 

2 noites por semana 
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3 noites por semana 

4 noites por semana 

5 noites por semana 

6 noites por semana 

Todas as noites da semana 

9. Há quanto tempo esse 
problema vem acontecendo? 

______ meses [  ] não se 
aplica 

         

Suas opiniões           

10. Você acha que seu bebê tem 
dificuldades para dormir? 

Não 

Sim, leve 

Sim, moderada 

Sim, severa 

         

       

       Versão adaptada de Correia (2012) 
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APÊNDICE I                        ISQ – versão brasileira* 
 
 
	  
Parte 1 
 
A seguir, encontram-se algumas perguntas sobre os hábitos de sono NOTURNO do  
seu bebê. Por favor, responda de acordo com o que você percebeu durante  
o último MÊS. 
 
Ao ir para cama/dormir à noite 
 

1. Em média, quanto tempo seu bebê demora a dormir?  
  (Marque apenas uma resposta) 

[ ] menos de 10 minutos 
[ ] de 10 a 20 minutos 
[ ] de 20 a 30 minutos 
[ ] de 30 a 40 minutos 
[ ] de 40 a 50 minutos 
[ ] de 50 a 60 minutos 
[ ] Mais de uma hora 
 

2. Em média, quantas vezes por semana você tem problemas para colocar  
o seu bebê para dormir? (Marque apenas uma resposta) 

[ ] Nenhuma vez ou menos de uma vez por semana 
[ ] 1 noite por semana 
[ ] 2 noites por semana 
[ ] 3 noites por semana 
[ ] 4 noites por semana 
[ ] 5 noites por semana 
[ ] 6 noites por semana 
[ ] Todas as noites da semana 

 
3. Há quanto tempo você tem tido problemas para colocar seu bebê para dormir? 

……… dias ……… meses [   ] não tenho problemas 
 
Acordando durante a noite (entre meia noite e 6 horas da manhã) 
 

4. Em média, quantas noites por semana seu bebê acorda?  
(Marque apenas uma resposta) 
[ ] Nenhuma ou menos de quatro vezes por semana no último mês 
[ ] 1 noite por semana 
[ ] 2 noites por semana 
[ ] 3 noites por semana 
[ ] 4 noites por semana 
[ ] 5 noites por semana 
[ ] 6 noites por semana 
[ ] Todas as noites da semana  
  
 

  0-7 

  0-6 

    0-7 

 

Uso Exclusivo 
do 

Profissional 

*Versão	  final	  em	  português	  traduzida	  e	  validada	  por	  Maria	  Vera	  Lúcia	  Moreira	  Leitão	  Cardoso	  e	  Ana	  Luíza	  
Paula	  de	  Aguiar	  Lélis,	  2014.	  
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5. Em média, quantas vezes seu bebê acorda por noite e precisa ser colocado 

 para dormir novamente?  
(Marque apenas uma resposta) 
[ ] Não acorda 
[ ] 1 vez por noite 
[ ] 2 vezes por noite 
[ ] 3 vezes por noite 
[ ] 4 vezes por noite 
[ ] 5 ou mais vezes por noite  
 

6. Se seu bebê acorda, quanto tempo demora, em média, para voltar a dormir?  
(Marque apenas uma resposta) 
[ ] menos de 10 minutos 
[ ] de 10 a 20 minutos 
[ ] de 20 a 30 minutos 
[ ] de 30 a 40 minutos 
[ ] de 40 a 50 minutos 
[ ] de 50 a 60 minutos 
[ ] 1 hora ou mais  
 

7. Há quanto tempo você tem tido problemas com o seu bebê acordando à noite? 
………… dias …….. meses           [   ] não tenho problemas 

 
Dormindo na cama dos pais 

8. Com que frequência você acaba levando seu bebê para sua cama porque ele(a) 
 está agitado/chorando e não dorme? (Marque apenas uma resposta) 

[ ] Nenhuma ou menos de quatro vezes por semana no último mês 
[ ] 1 noite por semana 
[ ] 2 noites por semana 
[ ] 3 noites por semana 
[ ] 4 noites por semana 
[ ] 5 noites por semana 
[ ] 6 noites por semana 
[ ] Todas as noites da semana  
[ ] Sempre dorme na cama com os pais (caso esse item seja escolhido será pontuado  
com zero) 
 

9. Há quanto tempo você tem tido esse problema de levar seu bebê para sua cama 
 à noite?	  ..........dias .......... meses [   ] não tenho problemas 
 

Parte 2 
Sua opinião 

10. Você acha que seu bebê tem dificuldades para dormir? 
[ ] Não 
[ ] Sim, pouca  
[ ] Sim, mais ou menos 
[ ] Sim, muita 
 

        0-5 

 

      0-6 

        0-7 

Pontuação 
Total 

         0-38 

 

Critérios da 
mãe/principal 
cuidador 

          Sim 

 	  	  	  	  	       Não 

 

Uso Exclusivo 
do 

Profissional 

*Versão	  final	  em	  português	  traduzida	  e	  validada	  por	  Maria	  Vera	  Lúcia	  Moreira	  Leitão	  Cardoso	  e	  Ana	  Luíza	  
Paula	  de	  Aguiar	  Lélis,	  2014.	  
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Uso Exclusivo do Profissional 
Critérios de avaliação 
 
Problema para dormir ou acordar que ocorre em 5 ou mais noites por semana e de 2 ou 
mais meses de duração acompanhado de 1 ou mais dos seguintes: 
 
i)	  Levar mais de 30 minutos para dormir. 
ii)	  Acordar 3 ou mais vezes durante a noite. 
iii)	  Ficar acordado por mais de 20 minutos durante a noite. 
iv)	  Dormir na cama dos pais porque está agitado/chorando e não consegue dormir de 3 
vezes por semana ou mais. 
 Research 

Criteria 

           Yes 

            No  

 

Research 
Criteria 

           Yes 

            No  

 

Research 
Criteria 

  Yes 

  No  

 

Critérios de 
Avaliação 

  Sim                        

   Não	  

*Versão	  final	  em	  português	  traduzida	  e	  validada	  por	  Maria	  Vera	  Lúcia	  Moreira	  Leitão	  Cardoso	  e	  Ana	  Luíza	  
Paula	  de	  Aguiar	  Lélis,	  2014.	  
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APÊNDICE J 
 
 

VALIDAÇÃO DO INFANT SLEEP QUESTIONNAIRE PARA VERSÃO BRASILEIRA COM CUIDADORES DE CRIANÇAS DE 12 
A 18 MESES 

 

Doutoranda: Ana Luíza Paula de Aguiar Lélis           Orientadora: Maria Vera Lúcia Moreira Leitão Cardoso 

VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO 

Especialista nº ________________       
 
PARTE I     
 
IDENTIFICAÇÃO 
 
Idade:  
(     ) 25 – 30 anos   (    ) 31- 40 anos    (   ) 41 – 50 anos  (    ) < 51 anos    Sexo:   (    ) Masculino     (    ) Feminino 
Formação: 
(    ) Medicina    (      ) Enfermagem    (    ) Psicologia   (      ) Fisioterapia   (     ) Outros  Especificar:  ___________________ 
Tempo de Formação:       
(     ) 5 -10 anos     (     ) 11 – 20 anos   (     ) 21 – 30 anos   (    ) 31 – 40 anos    (    ) < 41 anos 
Titulação: 
 (     ) Especialização  (      ) Mestrado   (      ) Doutorado  (     ) Pós-Doutorado              
Ocupação Atual: (Pode ser marcada mais de uma opção) 
(    ) Assistência (     ) Ensino   (    ) Pesquisa (     ) Consultoria  
Experiência com Distúrbios e Comportamento do Sono (anos):_____________________ 
Experiência com crianças (anos):_____________________ 
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Experiência anterior com validação de instrumentos: 1. Sim  2. Não     
 
Tema de trabalho de conclusão/monografia/dissertação/tese: 

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Publicação/Produção cientifica envolvendo a temática:   (    )  Saúde da Criança      (     ) Distúrbios e Comportamento do Sono     
(     ) Validação de instrumentos  (      )    Tecnologia em Saúde (     )    Outros  Especificar:  _____________________ 
 
PARTE II  
 
 INFORMAÇÕES SOBRE O INSTRUMENTO 
 

O Infant Sleep Questionnaire (ISQ) desenvolvido, em 1999, pelo psiquiatra Julian Morrell da University Section of Child and 

Adolescent Psychiatry em Oxford, designado com base em diferentes questionários: Behaviour Screening Checklist (BSQ), Child Behaviour 

Checklist (BCL) e the Baby Questionnaire, para mensurar o comportamento do sono em crianças de 12 a 18 meses através de 10 itens sobre 

informações do último mês. Composto por três questões que avaliam a dificuldade de dormir (exemplo: “How long does it usually take to settle 

your baby off to sleep on average?”), de quatro referentes a acordar à noite (ex: “How many nights a week does your baby wake on average”?) e 

de duas relativas a dormir na cama dos pais (ex: “How often do you end up taking your baby into your bed because he/she is upset and won’t 

sleep”?) Em adição, devem responder: “Do you think that your baby has sleeping difficulties? Para cada questão deve ser atribuído um valor de 

0-7 escores (MORRELL, 1999). 

A identificação dos problemas de sono devem se basear em três critérios: 1. Para dormir e despertar – ocorre em cinco ou mais noites 

por semana e de dois ou mais meses seguidos; Leva mais do que 30 minutos para dormir; Acorda três ou mais vezes por noite; Permanece 

acordado mais do que 20 minutos durante à noite ou dormindo na cama dos pais; 2. Critérios maternos – as mães classificam como grave, 
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moderado e leve o problema do sono da criança; e 3. Gravidade dos escores – os escores variam de 0 a 38, quanto maior o valor da pontuação 

total, possível presença de distúrbio do sono (MORRELL, 1999; 2002).  

Em relação à avaliação psicométrica, a validade concorrente foi realizada Richman’s Sleep Diary, apresentando especificidade de 

96,7% e sensibilidade de 89,5%, e a confiabilidade teste-reste 0,93 entre a primeira e segunda aplicação do ISQ (MORRELL, 1999). Ressalta-se 

que o ISQ encontra-se disponível para uso no artigo de Morrell (1999) e atualmente, está sendo modificado e traduzido em grupos de pesquisa em 

outros países. 

 

PARTE III 

INSTRUÇÕES 

Abaixo estão dispostos os itens de perguntas e respostas do Questionário sobre Sono Infantil (ISQ- versão brasileira) versão do Infant 

Sleep Questionnaire (ISQ) traduzida para português brasileiro. Leia atentamente as perguntas e respostas, em seguida marque com um X a opção 

escolhida. Dê sua opinião de acordo com as seguintes respostas: 

 Responda SIM ou NÃO sobre: 

- Clareza e Compreensão da pergunta e resposta; 

- Relação sobre o comportamento do sono; 

- Relevância da pergunta no questionário; 

Responda TÉCNICO ou PESSOAL: 

- Técnico relacionado às questões técnicas de avaliação do comportamento do sono em crianças de 12 a 18 meses; 

- Pessoal relacionado às questões pessoais do cuidador e criança; 

Responda sobre o grau de relevância de cada pergunta: 

1. Irrelevante 

2. Pouco Relevante 



	   177	  

3. Realmente Relevante 

4. Muito Relevante 

Para as respostas 1 e 2 descreva a justificativa de sua resposta no espaço destinado a sua categoria. 

OBS: Não existem respostas corretas ou erradas. O que importa é a sua opinião. Por favor, responda a todos os itens. 

               Ao final, se julgar necessário acrescente sugestões ou críticas ao instrumento. 

Para cada um dos itens a serem avaliados responda às seguintes questões: 

 Itens do questionário Este item lhe parece 
claro e 
compreensivo? 

Este item está 
associado ao 
comportamento 
do sono da 
criança? 

O item se 
refere ao um 
fator: 

Sua presença no 
questionário é 
relevante? 

Qual o grau de 
relevância? 

1 Em média, quanto tempo seu 
bebê demora a dormir? 

[ ] menos de 10 minutos 

[ ] de 10 a 20 minutos 

[ ] de 20 a 30 minutos 

[ ] de 30 a 40 minutos 

[ ] de 40 a 50 minutos 

[ ] de 50 a 60 minutos 

[ ] Mais de uma hora 

   1. Não    2. Sim 1. Não    2. Sim 1. Técnico   

2. Pessoal 

1. Não    2. Sim 1. Irrelevante 

2. Pouco Relevante 

3. Realmente Relevante 

4. Muito Relevante 
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 Justificativa da resposta: 

2 Em média, quantas vezes por 
semana você tem problemas 
para colocar o seu bebê para 
dormir? 

[ ] Nenhuma vez ou menos de 
uma vez por semana 

[ ] 1 noite por semana 

[ ] 2 noites por semana 

[ ] 3 noites por semana 

[ ] 4 noites por semana 

[ ] 5 noites por semana 

[ ] 6 noites por semana 

[ ] Todas as noites da semana 

   1. Não    2. Sim 1. Não    2. Sim 1. Técnico   

2. Pessoal 

1. Não    2. Sim 1. Irrelevante 

2. Pouco Relevante 

3. Realmente Relevante 

4. Muito Relevante 

 Justificativa da resposta: 

3 Há quanto tempo você tem tido 
problemas para colocar seu 
bebê para dormir? 

……… dias ……… meses  

   1. Não    2. Sim 1. Não    2. Sim 1. Técnico   

2. Pessoal 

1. Não    2. Sim 1. Irrelevante 

2. Pouco Relevante 

3. Realmente Relevante 
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[   ] não tenho problemas 4. Muito Relevante 

 Justificativa da resposta: 

4 Em média, quantas noites por 
semana seu bebê acorda? 

[ ] Nenhuma ou menos de 
quatro vezes por semana no 
último mês 

[ ] 1 noite por semana 

[ ] 2 noites por semana 

[ ] 3 noites por semana 

[ ] 4 noites por semana 

[ ] 5 noites por semana 

[ ] 6 noites por semana 

[ ] Todas as noites da semana  

   1. Não    2. Sim 1. Não    2. Sim 1. Técnico   

2. Pessoal 

1. Não    2. Sim 1. Irrelevante 

2. Pouco Relevante 

3. Realmente Relevante 

4. Muito Relevante 

 Justificativa da resposta: 

5 Em média, quantas vezes seu 
bebê acorda por noite e precisa 
ser colocado para dormir 
novamente? 

[ ] Não acorda 

[ ] 1 vez por noite 

   1. Não    2. Sim 1. Não    2. Sim 1. Técnico   

2. Pessoal 

1. Não    2. Sim 1. Irrelevante 

2. Pouco Relevante 

3. Realmente Relevante 

4. Muito Relevante 
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[ ] 2 vezes por noite 

[ ] 3 vezes por noite 

[ ] 4 vezes por noite 

[ ] 5 ou mais vezes por noite  

 Justificativa da resposta: 

6 Se seu bebê acorda, quanto 
tempo demora, em média, para 
voltar a dormir? 

[ ] menos de 10 minutos 

[ ] de 10 a 20 minutos 

[ ] de 20 a 30 minutos 

[ ] de 30 a 40 minutos 

[ ] de 40 a 50 minutos 

[ ] de 50 a 60 minutos 

[ ] 1 hora ou mais  

   1. Não    2. Sim 1. Não    2. Sim 1. Técnico   

2. Pessoal 

1. Não    2. Sim 1. Irrelevante 

2. Pouco Relevante 

3. Realmente Relevante 

4. Muito Relevante 

 Justificativa da resposta: 

7 Há quanto tempo você tem tido 
problemas com o seu bebê 
acordando à noite? 

………… dias …….. meses           
[   ] não tenho problemas 

   1. Não    2. Sim 1. Não    2. Sim 1. Técnico   

2. Pessoal 

1. Não    2. Sim 1. Irrelevante 

2. Pouco Relevante 

3. Realmente Relevante 
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4. Muito Relevante 

 Justificativa da resposta: 

8 Com que frequência você 
acaba levando seu bebê para 
sua cama porque ele(a) está 
agitado/chorando e não dorme? 

[ ] Nenhuma ou menos de 
quatro vezes por semana no 
último mês 

[ ] 1 noite por semana 

[ ] 2 noites por semana 

[ ] 3 noites por semana 

[ ] 4 noites por semana 

[ ] 5 noites por semana 

[ ] 6 noites por semana 

[ ] Todas as noites da semana  

[ ] Sempre dorme na cama com 
os pais (caso esse item seja 
escolhido será pontuado com 
zero). 

   1. Não    2. Sim 1. Não    2. Sim 1. Técnico   

2. Pessoal 

1. Não    2. Sim 1. Irrelevante 

2. Pouco Relevante 

3. Realmente Relevante 

4. Muito Relevante 

 Justificativa da resposta: 

9 Há quanto tempo você tem tido    1. Não    2. Sim 1. Não    2. Sim 1. Técnico   1. Não    2. Sim 1. Irrelevante 
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esse problema? 

..........dias .......... meses  

[   ] não tenho problemas 

2. Pessoal 2. Pouco Relevante 

3. Realmente Relevante 

4. Muito Relevante 

 Justificativa da resposta: 

10 Você acha que seu bebê tem 
dificuldades para dormir? 

[ ] Não 

[ ] Sim, pouca  

[ ] Sim, mais ou menos 

[ ] Sim, muita 

   1. Não    2. Sim 1. Não    2. Sim 1. Técnico   

2. Pessoal 

1. Não    2. Sim 1. Irrelevante 

2. Pouco Relevante 

3. Realmente Relevante 

4. Muito Relevante 

 Justificativa da resposta: 

 

PARTE IV 

Caso necessário, por favor, acrescente algumas sugestões ou críticas. 

Sugestões ou Críticas ao instrumento: 
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APÊNDICE L 
 

FORMULÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 
Nº de Controle: _______________   Local:  CEDEFAM (  ) Ambulatório (  ) NUTEP (  ) 
 

DADOS DOS CUIDADORES  

1.Idade: (anos)               2.Naturalidade:                       3.Ocupação: 

4.Sexo: 

1 Masculino (  )      2 Feminino (  )                                     

5.Raça /Cor: 

1 Branca ( ) 2 Preta ( ) 3 Parda (  ) 4 Amarela (   )   5 Indígena (  ) 

6.Estado civil:  

1 Solteiro ( ) 2 Casado ( )  3Viúvo ( )  4União Consensual ( )  5 Separada Judicialmente ( )                             

7.Escolaridade:  

1 Analfabeto (  )  

2 Fundamental Incompleto (menos de nove anos) ( )  

3 Fundamental Completo (nove anos completos) ( )  

4 Ensino médio incompleto (menos de doze anos) ( )  

5 Ensino médio (doze anos completos) (  )  

6 Superior Incompleto (  )  

7 Superior Completo (  ) 

8.Renda Familiar (em Salário Mínimo): 

1(  ) Menos de um    2(  ) Um a dois      3(   ) Três a quatro  4(   ) Mais de quatro 

9.Nº de Cômodos no Domicílio: 

1(  )Um  2 (   ) Dois a Três   3(   ) Mais de quatro 

Endereço:  

Telefone: 

 
 

CRIANÇAS SAUDÁVEIS 

DADOS DAS CRIANÇAS  

10 Idade Cronológica:     _____________ Meses             Data de Nascimento: ____________                          

11 Sexo:       1( ) Masculino    2(   ) Feminino                  
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12 Idade gestacional ao nascer:  ________ semanas  

13 Peso ao nascer: ___________ g                              

14 APGAR: 1º min ________ /5º min_________ 

15 A criança mamou ao seio materno:  1(  ) Sim     2(   ) Não 

Se sim : 1(     ) Aleitamento Exclusivo. Quanto tempo (meses/dias)  __________  

2 (     ) Aleitamento misto. Quanto tempo (meses/dias)  __________  

Tempo total de Aleitamento materno _________________ 

 

CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL 
 
DADOS DAS CRIANÇAS  
10 Idade Cronológica:   __________ meses                  Data de Nascimento:____________                           

11 Sexo:        1( ) Masculino    2(   ) Feminino       3(   ) Indeterminado          

12 Idade gestacional: ________ semanas  

13 Peso ao nascer: ___________ g                              

14 APGAR: 1º min ________ /5º min_________ 

15 Tipo de Paralisia Cerebral:                               

16 Medicação de uso contínuo: 

1Anticonvulsivantes(   )  2Antibióticos(  )  3Analgésicos(  )  4Anti-inflamatórios(  ) 

5 Outros(  )Especificar:__________ 

Favor, especificar dose e frequência de cada. 

 

17 Problemas e complicações associadas à paralisia cerebral 

1Epilepsia(   )      2Dieta por sonda nasogástrica(   ) 3Gastrostomia(    ) 4Luxações(    )             

5Espasticidade(   )      6Contraturas musculares(    ) 7Deficiência visual(     ) 

8Deficiência auditiva(   )    9Deficiência Mental  10Outros(   )Especificar:____________ 

 

Avaliador:______________                                      Data: ___/____/____ 
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APÊNDICE M        TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Prezado (a) Senhor (a), 
Eu, Ana Luíza Paula de Aguiar Lélis, enfermeira, aluna do Curso de Doutorado 

do programa de Pós-graduação em Enfermagem sob orientação da profa. Drª. Maria Vera 
Lúcia Moreira Leitão Cardoso, enfermeira, professora Titular do Departamento de 
Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC), estou realizando um estudo de 
tradução e adaptação cultural de um questionário, que também é utilizado em outros países, 
no contexto da população brasileira (considerando inicialmente a população cearense). Para 
isso, o questionário precisa ser submetido a um rigoroso protocolo de tradução e adaptação 
cultural para a realidade do Brasil. Logo, venho por meio deste convidá-lo (a) a participar do 
meu estudo na qualidade de tradutor (a). 

Como tradutor, o senhor(a) receberá via email e/ou correio um questionário e as 
instruções de como proceder com a tradução inicial e a tradução reversa (back-translation) 
mediante normas constantes na literatura científicas no protocolo deste estudo.  

Caso aceite, sua participação envolverá a tradução inicial ou a tradução reversa 
(back-translation), a ser definida junto à pesquisadora segundo as características estabelecidas 
nos critérios de inclusão dos tradutores. 

Sua participação neste estudo é livre e exigirá além da sua disponibilidade de 
tempo para traduzir, um encontro presencial ou virtual (skipe, MSN ou videoconferência) 
com o pesquisador para que possamos juntos discutir e realizarmos uma síntese de sua 
apreciação do questionário. Sinta-se livre para fazer qualquer pergunta durante a leitura desse 
termo de consentimento ou em qualquer momento do estudo contatando a pesquisadora por 
meio dos telefones (85) 32382007/87073223, no endereço Avenida Filomeno Gomes, 100, 
Jacarecanga. Fortaleza CE, CEP: 60010-280. E-mail: aninhanurse@hotmail.com. O Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará também poderá ser consultado sobre 
o projeto no endereço Rua Coronel Nunes de Melo, 1127, Rodolfo Teófilo. Fone: 0(85) 
33668344. 

 
Eu,__________________________________________________RG______________ 
após ter devidamente esclarecido (a) pela pesquisadora e entendido o que me foi explicado, 
concordo em colaborar com a presente pesquisa. 
 

Assinatura do tradutor (a) 
 

Assinatura do pesquisador(a) 
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APÊNDICE N     

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARTICIPAÇÃO DOS JUÍZES 

Prezado: 

Eu, Ana Luíza Paula de Aguiar Lélis, enfermeira, doutoranda do Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará e estou desenvolvendo minha 
tese cujo título é: Validação do Infant Sleep Questionnaire para versão brasileira com 
cuidadores de crianças de 12 a 18 meses. Assim, meu principal objetivo é Validar o Infant 
Sleep Questionnaire (ISQ) para versão brasileira com cuidadores de crianças de 12 a 18 
meses com e sem paralisia cerebral, sob orientação da Profa. Dra. Maria Vera Lúcia 
Moreira Leitão Cardoso. 

Para efetuar tal meta, preciso de sua valiosa contribuição para atuar como 
especialista da validação de conteúdo desse questionário. Garanto que as informações obtidas 
serão utilizadas exclusivamente para a execução desta pesquisa e que o(a) senhor(a) terá 
acesso as mesmas caso as solicite. Asseguro ainda que o(a) senhor(a) será informado quanto 
aos procedimentos e benefícios do estudo, sendo esclarecido possíveis dúvidas que possam 
ocorrer. Além disso, o(a) senhor(a) tem a liberdade de retirar o seu consentimento a qualquer 
momento e não participar do estudo sem qualquer prejuízo. Ademais, informo que ao 
apresentar meu trabalho não darei informações que possam identificá-lo. 

Após sua aceitação em participar, um instrumento avaliativo contendo as questões do 
ISQ-versão brasileira que deverá ser preenchido depois da sua leitura e avaliação. Dentro de 
um prazo de 30 (vinte) dias deverá devolver o instrumento preenchido com suas 
contribuições.  

Solicito sua colaboração para que me envie sua resposta o mais rapidamente 
possível, pois estes resultados servirão como base para a etapa de validação clínica. Sinta-se 
livre para fazer qualquer pergunta durante a leitura desse termo de consentimento ou em 
qualquer momento do estudo contatando a pesquisadora por meio dos telefones (85) 
32382007/87073223, no endereço Avenida Filomeno Gomes, 100, Jacarecanga. Fortaleza CE, 
CEP: 60010-280. E-mail: aninhanurse@hotmail.com. O Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Ceará também poderá ser consultado sobre o projeto no endereço 
Rua Coronel Nunes de Melo, 1127, Rodolfo Teófilo. Fone: 0(85) 33668344. 

 
Eu,__________________________________________________RG______________ 
após ter devidamente esclarecido (a) pela pesquisadora e entendido o que me foi explicado, 
concordo em colaborar com a presente pesquisa. 
 

Assinatura do tradutor (a) 
 

Assinatura do pesquisador(a) 
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APÊNDICE O 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Caros pais, 
      Eu, Ana Luíza Paula de Aguiar Lélis, enfermeira, aluna do Curso de Doutorado do 
programa de Pós-graduação em Enfermagem sob orientação da profa. Drª. Maria Vera Lúcia 
Moreira Leitão Cardoso, enfermeira, professora Titular do Departamento de Enfermagem 
da Universidade Federal do Ceará (UFC), estou desenvolvendo uma pesquisa chamada 
Tradução, adaptação cultural e validação do Infant Sleep Questionnaire: aplicação em 
crianças com paralisia cerebral. Esta pesquisa tem os objetivos de traduzir o Infant Sleep 
Questionnaire (ISQ) para a língua portuguesa no contexto brasileiro e aplicar a versão 
portuguesa do Infant Sleep Questionnaire (ISQ) junto aos cuidadores de crianças entre 12 e 
18 meses de vida e que são consideradas saudáveis. O estudo poderá ser importante para 
outras crianças futuramente. 

        Caso você aceite participar, você responderá a um questionário, o qual apresenta 
dez perguntas acerca do comportamento do sono do seu(a) filho(a). A aplicação do 
questionário durará aproximadamente entre 20 e 30 minutos e será realizada em uma sala no 
Ambulatório de Pediatria-UFC/Núcleo de tratamento e estimulação precoce (NUTEP). A 
partir das suas respostas, analisaremos se o questionário está adequado para avaliar alterações 
do comportamento do sono em crianças de 12 a 18 meses ou se ainda necessitará de novas 
alterações para seu entendimento. Informo que: nem você e nem seu filho sofrerão nenhum 
risco de saúde durante a participação da pesquisa, pois sua participação será durante a 
aplicação do questionário; As informações coletadas somente serão utilizadas para a pesquisa 
com a finalidade de ser publicada em revistas e/ou em eventos de enfermagem; Você tem a 
liberdade de recusar ou de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem que 
tenha prejuízo no atendimento no Núcleo de tratamento e estimulação precoce (NUTEP) ou 
no Ambulatório de Pediatria/UFC; Não será fornecida ajuda de custo, nem cobrado nada para 
que você participe; Seu nome nem o de seu (a) filho (a) serão divulgados, nem qualquer 
informação que permita identificar vocês. 

        Gostaria de dizer que sua participação é muito importante e que os resultados desta 
pesquisa servirão para melhorar o cuidado feito tanto pelo enfermeiro quanto pela equipe de 
profissionais que trabalham junto às crianças atendidas nessa instituição.  Esse termo de 
consentimento livre e esclarecido será composto por duas cópias, uma ficará comigo que sou 
a pesquisadora e a outra com a você (mãe, pai ou responsável) que irá participar da pesquisa. 

 
 Para isso deixo meu nome completo, endereço e telefone para contato: 
 

Ana Luíza Paula de Aguiar Lélis  
Endereço: Avenida Filomeno Gomes, 100. Jacarecanga. Fortaleza, Ceará. 
CEP: 60010-280 
Telefone: (85) 32382007/87073223. E-mail: aninhanurse@hotmail.com 

   Ou 

Comitê de Ética e Pesquisa/Universidade Federal do Ceará 
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Rua Coronel Nunes de Melo, 1127, Rodolfo Teófilo. Fone: 0(85) 33668344.    

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
	  

       Declaro que depois de esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 
explicado, consinto em participar desse estudo com título: Tradução, adaptação cultural e 
validação do Infant Sleep Questionnaire: aplicação em crianças com paralisia cerebral. 
 

Fortaleza,____ de ______________de__________      

 

__________________________________ 

 

 

___________________________________ 

 

 

____________________________________ 

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Testemunha  

Assinatura do sujeito da 
pesquisa ou representante	  

legal	  

Assinatura do pesquisador 

         (carimbo ou nome legível) 

Digital (Se Analfabeto) 
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ANEXO 1      INFANT SLEEP QUESTIONNAIRE 
	  
	  
Part 1 
 
Here are a number of questions about your baby’s sleeping habits. 
Please base your answers on what you have noticed over the last MONTH. 
 
Going to bed/to sleep 
 
1. How long does it usually take to settle your baby off to sleep on average? 

(tick one box only) 
[ ] less than 10 minutes 
[ ] 10 to 20 minutes 
[ ] 20 to 30 minutes 
[ ] 30 to 40 minutes 
[ ] 40 to 50 minutes 
[ ] 50 to 60 minutes 
[ ] 1 hour or longer 
 

2. How many times a week do you have problems settling him/her on average? 
(tick one box only) 
[ ] Problems less than once a week 
[ ] Problems 1 night a week 
[ ] Problems 2 nights a week 
[ ] Problems 3 nights a week 
[ ] Problems 4 nights a week 
[ ] Problems 5 nights a week 
[ ] Problems 6 nights a week 
[ ] Problems every night of the week 

 
3. How long has the settling problem been going on?.........months [ ]not applicable 

 
Waking at night (between midnight and 6.00 a.m.) 
 

4. How many nights a week does your baby wake on average?(tick one box only) 
[ ] None or less than once a week 
[ ] 1 night a week 
[ ] 2 nights a week 
[ ] 3 nights a week 
[ ] 4 nights a week 
[ ] 5 nights a week 
[ ] 6 nights a week 
[ ] Every night of the week 
 
 
 
 
 
 

Office 
Use Only 

       0-6 

0-7 

0-7 
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5. How many times does your baby wake each night and need resettling on average? 

(tick one box only) 
[ ] does not wake 
[ ] once a night 
[ ] twice a night 
[ ] 3 times a night 
[ ] 4 times a night 
[ ] 5 or more times a night 
 
6. If your baby wakes, how long does it take for your baby to go back to sleep on 
average?(tick one box only) 
[ ] less than 10 minutes 
[ ] 10 to 20 minutes 
[ ] 20 to 30 minutes 
[ ] 30 to 40 minutes 
[ ] 40 to 50 minutes 
[ ] 50 to 60 minutes 
[ ] 1 hour or longer 
 
7. How long has the waking problem been going on?.......................months 
 
Sleeping in parents’ bed 
 

8. How often do you end up taking your baby into your bed because he/she is  
upset and won’t sleep? 
(tick one box only) 

[ ] Never, or less than once a week 
[ ] 1 night a week 
[ ] 2 nights a week 
[ ] 3 nights a week 
[ ] 4 nights a week 
[ ] 5 nights a week 
[ ] 6 nights a week 
[ ] Everynightoftheweek 
 

9. How long has the problem been going on?...............months [ ]not applicable 
 
Part 2 
Your views 

 
10. Do you think that your baby has sleeping difficulties? 

[ ] no 
[ ] yes, mild 
[ ] yes, moderate 
[ ] yes, severe 
 
 
 

Office 
Use Only 

       0-5 

       0-6 

       0-7 

Total Score 

0-38 

Maternal 
Criteria 

           Yes 

            No  
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 Office Use Only 
Research Criteria 
 
A settling or waking problem occurring 5 or more nights per week and of 2 or 
more months duration plus 1 or more of the following: 
 
i)Taking greater than 30 minutes to settle. 
ii)Waking 3 or more times per night. 
iii)Waking for greater than 20 minutes during the night. 
iv)Sleeping in the parental bed because upset and won’t sleep 3 or more times 
per week. 
 

Research 
Criteria 

           Yes 

            No  

 




