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ABSTRACT 

A recente pandemia da obesidade na criança tem sido 
acompanhada pelo crescimento paralelo da diminuição do 
período de sono nocturno. Estudos recentes, inicialmente 
em adultos e posteriormente em crianças, sugerem que 
esta privação do sono pode influenciar o apetite e 
consequentemente o peso. 

Este trabalho tem como objectivo realizar uma revisão 
qualitativa da literatura publicada de 2005-2008, sobre a 
relação entre a duração do sono e o risco de obesidade na 
população pediátrica. 

A pesquisa foi realizada através da PubMed utilizando como 
palavras-chave sleep, duration, hour ou hours e obesity ou 

weight.  

Da pesquisa foram obtidos 12 artigos (8 transversais e 4 
longitudinais).  

Ambos os tipos de estudos mostram evidências de que a 
diminuição do período de sono nocturno está associada a 
maior risco de obesidade. 

É necessária mais investigação com o objectivo de 
aperfeiçoar os métodos de medição da duração do sono, 
esclarecer definições rigorosas de obesidade na população 
pediátrica e avaliação de uma relação causal entre a 
diminuição da duração nocturna do sono e obesidade. 

 
 

Palavras Chave 

Obesity; overweight; 

sleep; duration  

Abreviaturas 

IMC – Índice de massa 
corporal 

IOTF - International 
Obesity Task Force 

CDC - Centers For 
Disease Control 

OR - Odds Ratio 

RR – Risco relativo 

EUA – Estados unidos 
da América 
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 pandemia da obesidade infantil  
tem aumentado dramaticamente 

nas últimas décadas, principalmente 
nos países desenvolvidos. 1,2 

A sua prevalência triplicou, em muitos 
dos países europeus desde 1980. 3 

Na Europa existem já 3 milhões de 
crianças obesas. Estima-se que 1 em 
cada 5 crianças tenha excesso de peso 
e que anualmente surjam cerca de 
400.000 novos casos. 3 

Portugal encontra-se numa das 
posições mais desfavoráveis do cenário 
europeu sendo um dos países com 
maior prevalência de obesidade 
infantil. Actualmente 30% de crianças 
portuguesas apresenta sobrepeso e 
mais de 10% são obesas. 3,4   

  A obesidade infantil constitui um 
problema major de saúde pública pelas 
consequências a curto e longo prazo, 
com o aumento da morbilidade e 
mortalidade no adulto. 1,3,5  

Está associada ao Síndrome 
Metabólico: Obesidade, Hipertensão, 
diminuição de HDL, aumento dos 
Triglicerídeos, e Hiperinsulinemia. 6 
Associa-se a Diabetes Mellitus tipo 2 de 
inicio precoce, a problemas ortopédicos 
e a transtornos psicológicos. 3-5,8,9 

No entanto, a obesidade é um 
problema multifactorial. O seu 
desenvolvimento deve-se a múltiplas 
interacções entre os genes e o 
ambiente. Apesar do efeito que os 
genes podem exercer, o aumento na 
prevalência entre populações 
geneticamente estáveis, sugere que os 
factores ambientais nos primeiros anos 
de vida possam ter grande influência no 
desenvolvimento da obesidade infantil. 
4,5 

Apesar de alterações no balanço básico 
entre a quantidade de calorias 
ingeridas e a energia gasta serem 
obviamente responsáveis pela 
pandemia da obesidade, o 
conhecimento dos factores envolvidos 
permanece incompleto. 10 

A possibilidade de que a diminuição do 
período nocturno de sono pode ter um 
importante papel no desenvolvimento 
da obesidade e da resistência à insulina 
tem plausibilidade biológica.3 

 

A relação entre o período de sono e 
obesidade foi primariamente 
observada em adultos e 
posteriormente em crianças e 
adolescentes. 3,4 

A 

Figura 1- Mecanismo potencial através do qual 

a redução do período nocturno de sono pode 

influenciar a obesidade. 

A redução do período nocturno de sono pode 
afectar simultaneamente o aporte e o gasto de 
energia por múltiplos mecanismos: alteração das 
hormonas metabólicas com aumento do apetite 
e alteração de selecção de alimentos, por 
aumento do tempo de vigília e maior 
disponibilidade para ingestão alimentar e,
finalmente, por aumento da fadiga e redução da 
actividade física. 

          [Adaptado de Taheri 10]  
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Investigações recentes têm 
documentado que esta ligação pode ser 
mediada pelo sistema neuroendócrino. 
7,11 Spiegel et al. descreveram 
consequências metabólicas e 
hormonais após um período de 
restrição aguda de sono: homens 
jovens saudáveis foram limitados a 4 
horas de sono durante 6 noites 
consecutivas verificando-se um 
aumento da intolerância à glicose, 
redução da sua utilização, uma 
exagerada resposta aguda de insulina à 
glicose, o aumento da actividade 
simpática e ao aumento de níveis da 
hormona contra-reguladora, o cortisol. 
12 

Contudo, estes trabalhos de privação 
de sono foram apenas realizados em 
adultos. Pouco se sabe do que ocorre 
na população pediátrica, que poderá 
ser ainda mais vulnerável às 
consequências da diminuição do 
período nocturno de sono. 10 

A redução do tempo total de sono está 
associada a dois comportamentos 
endócrinos paralelos capazes de alterar 
significativamente a ingestão alimentar: 
a diminuição da hormona leptina 13-15 e 
o aumento da hormona grelina 13, 
resultando no aumento da fome e da 
ingestão alimentar. 16 (Fig. 1) 

A leptina é uma proteína produzida 
pela glândula mamária, músculo 
esquelético, epitélio gástrico, 
trofoblasto placentário e, 
principalmente, pelo tecido adiposo. 17 
Esta hormona fornece informações 
sobre o equilíbrio energético para o 
centro regulador cerebral e a sua 
libertação está associada com a 
promoção da saciedade. 28 

A grelina é um péptido produzido 
principalmente pelas células endócrinas 
do estômago e duodeno.7 Quando os 
níveis desta hormona aumentam 
desencadeiam a sensação de fome e 
estimulam a motilidade gastrointestinal 
promovendo a deposição de gordura 19 
Contribui para a fome pré-prandial e 
estimula o início da refeição, sendo as 
suas concentrações plasmáticas 
inversamente correlacionadas com o 
volume alimentar ingerido. 10 

Ao longo das últimas décadas, a 
duração do tempo de sono tem vindo a 
diminuir, ao mesmo tempo que ocorre 
o crescimento dramático da obesidade 
e diabetes. 21,22 

A redução do número de horas de sono 
tornou-se um hábito rotineiro na 
actualidade em consequência das 
exigências da sociedade moderna. 21 

Esta diminuição crónica advém da 
restrição voluntária de horas de sono 
sendo uma condição endémica nas 
sociedades contemporâneas. 21 

Durante os últimos 40 anos a duração 
do sono diminuiu de 1 a 2 horas na 
população americana. 23,24 Nos EUA 
(Estados Unidos da América), de 2001 a 
2008, a população que dorme menos 
de 6 horas aumentou 13%, enquanto o 
número de americanos que dorme 8 
horas ou mais diminuiu de 38% para 
28% no mesmo período. 24 

O recente interesse na potencial 
contribuição da duração do sono e a 
sua relação com a obesidade tem 
captado não só o interesse dos 
investigadores mas também dos media 
e do público em geral. Um efeito 
positivo deste interesse é perceber que 
o período de sono não constitui uma 
perda de tempo, mas que tem efeitos 
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benéficos. 25 De facto, o sono é de 
importância vital para o crescimento 
das crianças e para um bom 
desenvolvimento. 26 

A identificação dos factores de risco 
para a obesidade é a chave para a sua 
prevenção. 1-3 

Tendo em conta este contexto, o 
presente artigo tem como objectivo 
elaborar uma revisão qualitativa da 
literatura publicada de 2005 a 2008, 
que aborda a influência da redução da 
duração do sono na população 
pediátrica e no aparecimento da 
pandemia da obesidade infantil. 

 

Relação entre a duração do sono 

e a obesidade infantil 

 

Estudos transversais 

Da pesquisa efectuada foram 
seleccionados 8 artigos transversais 
(Tabela 1.), realizados em Portugal 27, 
no Canada 28, na China 29, Austrália 30, 
nos EUA 31-33 e na Nova Zelândia.34 

O número da amostra de cada um dos 
participantes variou significativamente 
entre 422 no estudo de Chaput 28 e 
6324 no estudo de Eisenmann. 30 

Todos os estudos usaram um 
instrumento subjectivo para medição 
da duração do sono.27-34 Apesar do uso 
comum do questionário auto-report 
(em que a duração do sono é 
mencionada por cada um dos 
participantes ou pelos seus 
progenitores)27-31 um dos trabalhos 
utilizou um inquérito validado 32

, e 

outro usou simultaneamente um 
questionário auto-report e um diário 33 
como instrumentos de medida da 
duração do período nocturno do sono. 
Contudo, o estudo de Nixon 34 usou 
concomitantemente o auto-report e 
um instrumento objectivo - o actigrafo.  

Para definir obesidade foram utilizados 
os valores de referência do Índice de 
Massa corporal (IMC) da International 
Obesity Task Force 35 (IOTF) em 3 dos 
estudos 27,28,36 e os valores de 
referência da Centers For Disease 
Control 36 (CDC) noutros 3 31,32,33, 
considerando-se obesidade um valor de 
percentil de peso superior a 85/95 do 
esperado para a idade e género. Chen 
et al. 31 utilizaram como referência os 
valores das guidelines nacionais de 
Tawain37, sendo considerada obesidade 
valores de percentil superiores a 85. 
Nixon et al. 

34 utilizaram valores de IMC 
de referência internacional 38 ajustados 
para o género e a idade, para definição 
de obesidade.  

No estudo realizado por Knutson et al. 
31 foi encontrada uma associação entre 
o género, a duração do período 
nocturno de sono e a obesidade. 
Tratando-se a duração do sono como 
uma variável contínua concluiu-se que 
o aumento do período de sono estava 
associado a um IMC mais baixo e a 
menor risco de obesidade, 
demonstrando um risco relativo (RR) de 
0,90 no sexo masculino e 1,06 no sexo 
feminino. Os resultados foram 
estatisticamente significativos (p<0,05) 
no grupo dos rapazes. 31 

Padez 27 descreveu uma relação 
idêntica. O risco de uma criança ser 
obesa dormindo um período nocturno 
de 9-10h é de 0,44. Este risco diminui 
para 0,39 quando o período aumenta 
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para mais de 11h de sono. 27 Relação 
idêntica é estabelecida noutros artigos 
28-30,32. 

Os períodos nocturnos de sono 
utilizados variam entre 6-8h 29 e 10-
11.5h 28, pelo que os resultados obtidos 
não são comparáveis entre os estudos. 

No estudo de Knutson et al. 33 os 
autores utilizaram dois instrumentos 
subjectivos para medição do período 
nocturno (o diário e o auto-report). 
Não houve coincidência dos dados 
obtidos entre os dois instrumentos. 
Apenas o tempo descrito pelos 
adolescentes através do auto-report 
estabeleceu uma associação 
estatisticamente significativa entre a 
diminuição do período nocturno e risco 
de obesidade. 33 O método do diário foi 
usado por dois dias, o que pode não ser 
representativo dos hábitos de sono 
habituais. Este factor não explicaria a 
diferença significativa entre os dois 
instrumentos utilizados, a menos que 
os participantes falseassem os registos. 
33 

A fraca correlação entre estas medidas 
e a independência das suas associações 
com a obesidade levanta questões 
acerca de quais os instrumentos que 
devem ser utilizados para avaliar a 
duração do sono em adolescentes. 33 

O estudo de Nixon et al 34 foi o único 
que utilizou um método objectivo 
como instrumento de medição do 
período de sono. Neste estudo a 
duração do sono média foi de 10.9 
horas.Os resultados mostraram que o 
grupo de crianças que dormem um 
período inferior a 9 horas tem maior 
probabilidade de excesso de 
peso/obesidade e passam mais tempo 
em actividades sedentárias. 34 

Esta conclusão manteve-se após o uso 
de um modelo multivariável ajustado a 
factores que afectam a percentagem de 
gordura corporal (IMC materno, idade 
materna, género feminino, horas 
assistidas de Televisão e actividades 
sedentárias).34 Apesar da grande 
amostra e de haver informação 
objectiva confirmada por informação 
subjectiva acerca da duração do sono, 
os dados foram recolhidos 
objectivamente apenas durante 
24horas 34 sendo que na literatura o 
tempo recomendado é 3 dias 
consecutivos. 20    

Todos os artigos demonstraram uma 
relação entre a duração nocturna do 
sono e a obesidade 27-34, e alguns deles 
demonstram uma diferença em relação 
ao género masculino. 28-32 

Estes artigos apresentam algumas 
limitações. Destaca-se o facto das 
medidas da duração do sono serem, na 
maioria, subjectivas e por isso não 
passíveis de comparação entre os 
trabalhos. 27-31,33  

Por outro lado, em cada um dos 
estudos, os resultados não são 
passíveis de generalização devido à 
diversidade de características das 
amostras.27-34  

 

Estudos longitudinais 

Foram revistos 4 estudos (Tabela 2.) 
que avaliavam longitudinalmente a 
relação entre a duração nocturna do 
sono e a obesidade. Destes, um foi 
realizado no Reino Unido 1 e os 3 
restantes nos EUA. 8,26, 39 
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O tamanho das amostras variou entre 
785 no estudo de Lumeng et al 39 e 
7758 no estudo de Reilly. 1 

A faixa etária da população infantil 
estudada também variou 
significativamente entre 6 meses de 
idade 8 e os 12 anos. 26,39  

Os instrumentos utilizados para 
medição do período do sono foram 
subjectivos, com utilização do auto-
report 1,8,39, sendo utilizado o diário em 
apenas um estudo. 26  

As definições de excesso de 
peso/obesidade foram variáveis, à 
semelhança do que aconteceu com os 
estudos transversais. Cada estudo 
utilizou valores de referência 
diferentes.35,36,40 Mas em todos 1,8,26,39 
foi considerado obesidade um valor 
acima do percentil 95 ajustado para a 
idade e o género. 

O período de follow-up variou em cada 
um dos estudos. O tempo mínimo foi 
de 2,0 anos8, tendo os restantes 
variado entre 3 anos 1,39 e 5 anos. 1,26 

Um estudo prospectivo realizado por 
Reilly et al. 1 integrou 7758 crianças de 
idades compreendidas entre os 4 
meses e os 5 anos, que foram avaliadas 
aos 7 anos de idade. Concluiu que a 
duração do sono é um potencial factor 
de risco para a obesidade. Aos 7 anos 
de idade as crianças com um período 
de sono inferior a 10,5h ou entre 10,5-
10.9h, têm um risco maior de ser 
obesas (respectivamente 1,45 e 1,35) 
do que as crianças que dormem 11 ou 
mais horas (risco de 1,04).1 Apesar de a 
amostra ser representativa da 
população, as minorias étnicas estavam 
sub representadas. 1  

Outro estudo de Lumeng et al 39 com 
um folow-up entre os 9 e os 12 anos e 
um período médio de duração nocturna 
do sono de 9h, estabeleceu novamente 
a relação redução do sono, aumento da 
obesidade. Concluíram que a 
diminuição do período nocturno de 
sono está associada a um aumento de 
risco para o excesso de peso, 
independentemente de qualquer outro 
factor. 39 Através dos resultados 
obtidos, os investigadores puderam 
extrapolar que por cada hora de sono 
adicional aos 9 anos, a criança tem um 
risco 40% menor de ser obesa aos 12 
anos. 39 

Snell et al. 26 encontra também a 
associação entre a curta duração do 
período nocturno do sono e o aumento 
de peso relacionada com a hora tardia 
de adormecer.26 Neste estudo, dormir 
um período inferior a 8 horas por noite 
esteve relacionado a um IMC superior, 
assim como com obesidade. Dormir 
entre 10 e 11 horas relacionou-se com 
um IMC mais baixo e não ser obeso 
(P<0,01). Verificaram que a idade está 
fortemente associada à duração do 
sono: as crianças mais velhas vão para a 
cama mais tarde e acordam mais cedo. 
Os dados obtidos neste trabalho 
referem-se a um único dia da semana e 
de um fim-de-semana aleatório, o que 
limita os resultados podendo não ser 
representativo dos comportamentos 
habituais. 26 

O estudo de Taveras et al. 8 é inovador 
porque incide essencialmente em 
idades muito precoces: 6 meses, 1 e 2 
anos, avaliando a existência de 
obesidade aos 3 anos. Verificaram, que 
as crianças que dormiam em média 
mais de 12 h/dia aos 6, 12 e 24 meses 
de idade, 9%, apresentavam excesso de 
peso aos 3 anos, duplicando esta 
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percentagem nos que dormiam menos 
de 12 horas por dia. 8 Apesar de avaliar 
a influência da duração do sono para a 
obesidade em idades muito precoces, 
este trabalho apresenta algumas 
limitações: grande diversidade racial e 
étnica das mães e ser um grupo 
socioeconómico favorecido, pelo que 
os resultados não podem ser 
generalizados a outras populações. 8 

 

Comentários finais 

A associação entre a redução do 
período nocturno de sono e o risco de 
obesidade é uma constante em todos 
os tipos de estudos, mas está longe de 
ser clara. (41) 

A maioria dos estudos realizados em 
crianças de idade inferior a 12 anos é 
baseada nos registos dos pais 1,8,26-28,39, 
e os dos adolescentes no dos próprios 
29-33 sendo os resultados menos 
consistentes. Na generalidade 
estabelecem a mesma relação entre o 
sono-obesidade embora alguns deles 
apenas no género masculino. 28,30-32  

Estas diferenças em relação ao género 
foram atribuídas às particularidades na 
fisiologia da puberdade em ambos os 
sexos, particularmente nas mudanças 
da composição corporal. 23,33 

Foram utilizadas diversas definições e 
valores de referência para determinar a 
obesidade nas amostras, a maioria 
baseado no IMC. 4 estudos 28-30,32 

utilizaram como referência os valores 
da IOTF 35, outros 8,31-33,39 utilizaram os 
valores da CDC 36 3, utilizaram valores 
de referência nacionais 1,29 e 
internacional. 34 

O uso destas definições tem limitações 
para avaliar a obesidade na população 
pediátrica, sobretudo em idades muito 
precoces. 38 

As técnicas e os instrumentos para 
medir a duração do sono também 
variaram. Apenas um dos estudos 
longitudinais aplicou um instrumento 
objectivo 34, todos os outros utilizaram 
medidas subjectivas 1,8,26-33 facilmente 
associadas a viés, sobretudo nos 
adolescentes. 30 

Esta diversidade torna ainda mais difícil 
a comparação entre os estudos. 41,42 

Limitações gerais aos estudos 
transversais constituem o facto de não 
permitirem determinar a sequência 
temporal nem a causalidade. Também 
não permitem avaliar as alterações dos 
hábitos de sono com o crescimento e 
desenvolvimento. 1,42 

Pelas limitações éticas41, não há 
estudos de intervenção com privação 
de sono nas crianças que permitam 
testar algumas hipóteses levantadas 
pelos estudos observacionais.  

A revisão qualitativa destes estudos é 
confirmada por recentes trabalhos de 
revisão sistemática e de meta-
análise.41- 44 

Apesar das limitações apresentadas nos 
diferentes estudos, os resultados foram 
interessantes, ao revelarem a 
associação consistente entre a relação 
da redução do sono-obesidade em 
populações com características 
diferentes. 

É irónico como a redução na maior 
actividade sedentária de todas – dormir 
- pode estar associada ao aumento de 
peso. No meio de toda a investigação 
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científica é importante não esquecer a 
explicação mais óbvia – que estar 
acordado por mais tempo aumenta o 
tempo disponível para comer. Além 
disso, para a realidade contemporânea 
das nossas crianças, as que passam 
mais tempo acordadas, passam-no a 
realizar actividades sedentárias como 
ver televisão, sentadas em frente a um 
computador, com o consequente 
conforto de comer.  

São necessários mais estudos 
prospectivos para caracterizar as 
interacções entre alterações do período 
de sono e a obesidade com 
instrumentos estatísticos sofisticados, e 
rigorosos.  

No futuro, estas investigações poderão 
fornecer medidas preventivas para 
combater a grande epidemia que é a 
obesidade com todas as suas 
consequências a médio e longo prazo.  
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Fonte 

Ref bibliog. 

Ano País Tamanho da 

amostra 

Idade dos 

grupos (anos) 

Classificação de 

obesidade 

Medida do Sono Padrão de associação Factores de 

confundimento 

Notas 

 

Padez et al. (27) 

 
2005 

 
Portugal 

 
4511 

 
7-9 

 
IOTF:Excesso de 
peso/obesidade (35) 

 
Auto-report aos 
progenitores 

Redução duração do sono 
associada ao risco 
aumentado de obesidade 

idade e género  

 

   

 

Knutson (31) 

 
2005 

 
EUA 

 
4486 

 
15-18 

 
CDC ref: 
Obesidade: 
 IMC≥p95 (36) 

 
Auto-report aos 
adolescentes 

 
Regressão logística: a 
duração do sono prediz o 
risco de excesso de 
peso/obesidade (OR: 
0.90) 

idade, raça, exercicio, 
tempo em frente a 
ecrâ,educação dos 
progenitores 
 

Obesidade relacionada 
significativamente com o sono em 
rapazes mas não em raparigas 

 

Chaput et al. 

(28) 

 
2006 

 
Canada 

 
422 

 
5-10 

 
IOTF:Excesso de 
peso/obesidade (35) 

 
Auto-report aos 
progenitores 
 

 
Redução duração do sono 
associado ao risco 
aumentado de excesso de 
peso/obesidade 

idade, género, obesidade 
parental, educação 
parental, rendimento 
familiar, tempo  em frente a 
ecrâs, exercicio e tempo de 
pequeno almoço 
 

Peso corporal e perímetro 
abdominal associados a duração 
do sono em rapazes mas não em 
raparigas. 

 

Chen et al. (29) 

 
2006 

 
Taiwan, 
China 

 
656 

 
13-18 

 
Ref. de Taiwan: Excesso 
de peso>p85 (37) 

Auto-report à 
criança (frequência 
de sono adequada 
6-8 h/noite ) 

Tempo adequado de sono 
(definido como 6-8h 
sono/noite em> 4 noites 
por semana) foi associado 
com não-obesidade, (OR 
1.74) 

género, número de 
visitas aos médicos 
 
 

 

 

Eisenmann et 

al.(30) 

 
2006 

 
Austrália 

 
6324 

 
7-15 

 
IOTF: Excesso de 
peso/Obesidade (35) 

 
Auto-report ás 
crianças/ 
adolescentes 

 
Redução da duração do 
sono associada com 
maior risco de obesidade  

idade  A redução do sono esteve 
associada ao aumento de 
obesidade em rapazes mas não 
em raparigas; 
Resultados idênticosnos grupo dos 
7-10,11-13 e 14-16 anos. 

 

Seicean et al. 

(32) 

 
2007 

 
EUA 

 
529 

 
14-18 

 
CDC ref: Excesso de 
peso e obesidade: IMC≥ 
p85 (36) 

 
Auto-report aos 
adolescentes 
(questionário 
validado) 

 
Redução da duração do 
sono associada com 
maior risco de obesidade 

género, idade, 
alimentação irregular, 
status de saúde e 
ingestão de café 
 

 IMC foi baseado na referência 
pelo participante do peso e altura. 
Obesidade relacionada 
significativamente com o sono em 
rapazes mas não em raparigas 

 

Knutson et al. 

(33) 

 
2007 

 
EUA 

 
1546 

 
10-19 

 
CDC ref:Obesidade≥p95 
(36) 

 
Auto-report aos 
adolescentes 
e  diário 
 

Duração do sono 
associada a maior risco de 
obesidade pelo auto-
report 
 
 

género, raça, idade, 
rendimento e 
educação familiar, 
tempo em frente a 
ecrâ, exercício; 
 

  
 

 

Nixon e tal. 

(34) 

 
2008 

 
Nova 

Zelândia 

 
519 

 
7 

 
Referência 
Internacional (38)  

Auto-report aos 
progenitores e 
Actigrafo  

Diminuição da duração do 
sono associada a maior 
risco de excesso de 
peso/obesidade 

género, factores 
sociodemográficos 

 

          

Tabela 1  Estudos Transversais  
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Fonte 

Ref bibliog. 

Ano, 

País 

Tamanho 

da 

amostra 

Follow-up 

(anos) 

Idade dos 

grupos (anos) 

Classificação de 

obesidade 

Medida do 

Sono 

Padrão de associação Factores de 

confundimento 

Notas 

 

Reilly et al. 

(1) 

 
2005 
Reino 
Unido 

 
7758 

 
3-5 

 
7 

Referência do Reino 
Unido: 
Obesidade: IMC >p 95 
(40) 

Auto-report aos 
progenitores 

Redução da duração do 
sono associada com 
maior risco de obesidade 

Género, educação materna, 
aporte de energia aos 3 anos 

 

 

Snell e tal.  

(26) 

 
2007 
EUA 

 
2281 

 
5 

 
3-12 

IOTF: 
Excesso de peso e 
obesidade (35) 

Diário Redução da duração do 
sono associada com 
maior risco de obesidade 

Género, raça, rendimento 
familiar, educação parental, 
idade no tempo 1 e 2 

 

 

Lumeng et al. 

(39) 

 
2006 
EUA 

 
785 

 
3 

 
9-12 

CDC ref: Excesso de 
peso e obesidade: 
IMC≥ p85  (36) 

Auto-report aos 
progenitores 
 
 

A reduzida duração do 
sono aos 9 anos esteve 
associada a maior risco 
de excesso de peso aos 
12 anos 

Género, raça, educação 
materna 

 

 

Taveras et al. 

(8) 

 

 
2008 

 
915 

 
2 

 
6 meses 

1ano 
2anos 

 
CDC ref: Excesso de 
peso e obesidade: 
IMC≥ p85  (36) 

 
Auto-report aos 
progenitores 

 
Duração do sono menos 
de 12h/dia esteve 
associada a um risco 
aumentado de excesso 
de peso em crianças em 
idade pré-escolar 

Duração materna, 
rendimento,IMC na gravidez, 
estado matrimonial, história 
de tabagismo, amamentação, 
raça, peso ao nascer, tempo a 
ver Televisão e tempo de 
brincadeira diária 

Aos 6meses, 1 e 2 anos de 
idade as progenitoras 
relataram o número de 
horas de sono num período 
de 24 horas. Avaliou-se o 
excesso de peso aos 3 anos 
 

          

Tabela 2 Estudos Longitudinais  
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