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RESUMO 

 

Como Especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e em Neuropsicologia pela Ordem dos 

Psicólogos Portugueses (Membro efetivo nº. 102), e Professor Universitário de Psicologia, ao 

longo de largos anos de atendimento psicológico a pacientes em contexto hospitalar e em 

consultório privado, tenho-me deparado com um problema muito debatido: deve a criança dormir 

com os pais na mesma cama ou não? 

Existem riscos físicos quanto à integridade da criança? E quanto às dimensões psicológicas 

e emocionais da criança em desenvolvimento? 

Sendo normalmente a problemática centrada essencialmente colocada no âmbito do risco 

ou benefício para a criança (físico e / ou psicoemocional), há que abordar o impacto que tal 

situação causa ao nível da dinâmica relacional do casal (quando é o caso) e do porquê de o adulto 

permitir que a criança durma consigo, por vezes até idades raramente apresentadas no vários 

artigos apresentados na literatura (a maioria aborda esta temática em crianças no seu primeiro 

ano de vida, quando, na minha realidade clínica, atendo famílias cujas crianças e até pré 
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adolescentes dormem com um dos pais, ou ambos, até aos seus 10 a 14 anos de idade, e por vezes 

mais). 

Estes e outros aspetos serão abordados e representam apenas a opinião clínica do autor, 

baseado obviamente em milhares de horas de consulta psicológica com as famílias e com base no 

conhecimento científico que vai servindo de sustentação para as posições contra e a favor desta 

prática. 

 

Palavras-chave: dormir, cama, mãe, pais, co-sleeping. 
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 Segurança ou risco físico? 

 

“Dormir com alguém é a intimidade maior. Não é fazer amor. Dormir, isso que é 

íntimo. Um homem dorme nos braços de mulher e sua alma se transfere de vez. 

Nunca mais ele encontra suas interioridades”  

(Mia Couto, https://pensador.uol.com.br/dormir/4/, consultado a 04 de Março de 2017). 

 

Inicio este texto com esta frase de Mia Couto pois que a mesma serve de sustentação à 

grande tónica que aqui se quer dar a esta problemática de os filhos dormirem com os pais. 

Sabe-se que a maioria dos autores que se debruça nesta temática centra a atenção nos 

primeiros meses de vida do bebé. Assim, muitos dos defensores da ideia que a criança deve 

dormir com os pais sustentam a sua opinião em aspetos como a maior vigilância que os pais 

conseguem ter sob a criança, particularmente quando há algum receio de a mesma sofrer de um 

episódio de insuficiência respiratória, se engasgue, esteja aflita por uma determinada posição que 

adote ao dormir, etc. 

Defendem ainda estes pais e autores que tal prática se torna mais cómoda para todos uma 

vez que a criança é ainda muito pequena e, assim, se acordar à noite, com cólicas, fome, etc., a 

mãe ou pai, já estão ali, à mão de semear, e os cuidados são dados logo ali, a partir da cama, na 
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maioria das vezes, sem ser necessário ausentar-se da cama e muito menos do quarto. Tal aspeto 

poderia reduzir o mal-estar entre o casal, quando por exemplo é sistematicamente um dos 

elementos que se levanta para tratar da criança em detrimento do outro, causando divergências 

desnecessárias (se a criança estiver à “mão”). 

Existe ainda a tradicional necessidade de acertar ritmos biológicos de sono, parecendo que 

a criança apresenta vontade de dormir quando os pais estão acordados, e quer estar acordada, 

quando os pais deveriam estar a dormir. As necessidades de amamentação por exemplo, são 

outras das mais apontadas pelas mães para alterarem os seus hábitos e preferirem que a criança 

durma na cama, aconchegada junto a si, muitas vezes levando a que a criança fique logo 

adormecida e aproveitando assim a mãe para poder repousar (porque bem precisa, devido a todas 

as mudanças relacionadas com a gestação, puerpério e restante desenvolvimento infantil). 

Os mais críticos desta prática, mais uma vez no que se refere às questões de segurança 

física da criança, apresentam um conjunto de riscos que tem sido apontados e seguidos como 

linhas orientadoras em vários países onde estes temas são bastante estudados: muito se tem 

sugerido acerca de uma provável relação entre o dormir com o bebé e o aumento da Síndrome de 

Morte Súbita Infantil, risco de asfixia mecânica (exemplo: o braço do progenitor sufocar 

inadvertidamente a criança adormecida), a posição de dormir e se o faz no meio do casal ou num 

dos lados da cama (podendo, ou ser asfixiada entre o casal, ou rolar para fora da cama e cair), se 

o colchão do casal era já antes da criança nascer constituído por uma compleição amolecida (que 

provoca posturas de risco para a criança ao dormir – e.g. colchões de água). Tantas são as 

chamadas de atenção, que por entrarem na intimidade do casal por vezes nem se estabelece como 

potencial risco para criança. Por exemplo, dormir com um pai fumador, que consuma bebidas 

alcoólicas em excesso, outras substâncias, e que apresente obesidade mórbida, são outros dos 

fatores de risco que elevam consideravelmente o risco de dano para o bebé.  

Como tentativa de conciliar as vontades dos que são a favor e as preocupações dos que são 

contra, tem sido mais ou menos consensual que a criança deva dormir num berço, colocado 

mesmo junto à cama dos pais, podendo assim resolver-se quase todas as questões que foram 

previamente levantadas, e que tal deveria ocorrer até aos 6 a 12 meses de vida da criança, 

devendo depois passar a dormir no seu quarto (ainda que se mantenham todos os cuidados 

redobrados por parte dos pais, principalmente nesta fase de transição). Assim, a criança estaria 

suficientemente próxima para ser acudida a qualquer momento, todavia suficientemente 

protegida no seu berço, para se garantir a sua segurança. 

O perigo de opções assentes apenas nas opiniões pessoais que não sejam completamente 

informadas, e particularmente baseadas em hábitos e costumes antigos pode ser altamente 

nefasto, família a família e criança a criança (uma vez que quando uma desgraça acontece, as 

estatísticas perdem qualquer sentido para aquela família em sofrimento!). Mesmo quando não 

ocorre, felizmente, um desfecho trágico do ponto de vista da integridade física da criança, é 
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necessário refletir-se acerca do impacto psicoemocional que tais práticas produzem, nas crianças 

e nos pais, e de que forma podem ser fortemente causadoras de sofrimento, ansiedade, medos, 

dificuldades de autodeterminação, atraso no desenvolvimento psicoemocional, insegurança (dos 

filhos e dos pais!), não maturação relacional, dependência em momentos de ultrapassar marcos 

desenvolvimentais (como vestir-se sozinho, comer sozinho – sem ser necessário dar-se a comida 

à boca), etc.  

Se alguém estiver a ler este texto e pensar “que coisa mais tonta, durmo com o meu filho de 

6 anos, desde sempre, e isso não causa nenhum desses problemas!” Convido a pensar: ou é uma 

pessoa bafejada pela sorte e nenhuma das características apresentadas bateu à sua porta, ou, 

pense por favor, tal está a acontecer mesmo à sua frente, apenas, porventura, não esteja a ser 

capaz de compreender a gravidade da situação e, talvez por estar num processo de negação, não 

consiga aceitar! Mas o futuro poderá vir a demonstrar-lhe as consequências de tais opções. 

Uma vez que a discussão acerca dos prós e contras de se dormir com os filhos até ao 

primeiro ano de vida ter sido já sobejamente discutido nos últimos tempos, debruçar-me-ei 

naquilo que como clínico que lida diariamente com crianças e adolescentes (e respetivas 

famílias) me preocupa: será mesmo positivo para a criança de 3 ,4, 10 anos, etc., e para os seus 

pais, continuarem a dormir juntos? O que estará por trás desta escolha ou necessidade? 

 

É o filho que dorme com os pais ou são os pais que dormem com os filhos? 

 

Esta é sempre uma questão que procuro esclarecer no que considero ser a compreensão das 

causas das “coisas” e das relações. 

A maioria das crianças que apresentam problemas comportamentais, dificuldades escolares, 

insegurança, medos vários, agressividade, falta de respeito para com as figuras de autoridade, 

comportamento oposicional desafiante, etc., apresenta uma muito maior percentagem de sujeitos 

que dormiram até bastante mais tarde com os pais, em comparação com crianças mais adaptadas 

e com um desenvolvimento psicoemocional que se considere normativo (ou normal, como diz o 

povo), principalmente se considerarmos as crianças que alcançaram uma independência tardia no 

que toca a dormir sozinha, na sua cama e no seu quarto. 

Quando nos focamos em faixas etárias acima dos 3 anos, a maioria absoluta dos artigos 

publicados não deixa qualquer dúvida: a esse momento da vida, a criança já deveria ter a sua 

independência, na sua cama, no seu quarto, no seu mundo (e não se permitir a manutenção da 

perceção que uma criança, nos seus primeiros meses de vida tem dos pais, e particularmente da 

mãe, como sendo uma extensão de si própria e assim atrasando-se o seu processo de 

individuação). 
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Note-se que, como refere Mia Couto “Dormir com alguém é a intimidade maior. Não é 

fazer amor. Dormir, isso que é íntimo. Um homem dorme nos braços de mulher e sua alma se 

transfere de vez. Nunca mais ele encontra suas interioridades”. Assim também, uma criança, que 

nestas idades necessita definitivamente criar a perceção de que é um ser individual, que não é a 

extensão do mundo, ou o mundo uma extensão de si, quanto mais se promover a ligação 

umbilical a que todos fomos sujeitos no período gestacional, mais se está a prejudicar a criança 

na sua capacidade de se assumir como ser independente, e como referido atrás “Um homem 

dorme nos braços de mulher e sua alma se transfere de vez. Nunca mais ele encontra suas 

interioridades”. Sendo obviamente utilizada a frase de Mia Couto num sentido diferente, o que 

ocorre é mesmo isso: quanto mais e até mais tarde a criança dormir com o progenitor, mais se 

arrisca a nunca encontrar a sua própria interioridade, o seu eu individual, autónomo e único! 

Mas o mesmo também se aplica aos pais. Por isso por vezes fico com a clara perceção 

clínica que se por um lado a criança nem pode ser muito responsabilizada por querer dormir com 

os pais, pois dos que o fazem, a maioria sempre dormiu com aqueles; já aos pais, não se pode 

aplicar o mesmo raciocínio. É verdade que muitas crianças haviam já alcançado a sua capacidade 

de dormirem sozinhos e por motivos variados que para aqui não são necessários exemplificar, 

mesmo assim, pergunto-me sempre de quem será a responsabilidade maior de regular esta 

transição para a independência do sono infantojuvenil. 

Não raras vezes fica claro que é o próprio progenitor que também quer a companhia do 

filho a dormir consigo. Sendo verdade, não deixa de ser doloroso, mas o testemunho de algumas 

mães (e também pais) vai no sentido de referirem que lhes custa muito dormir sozinhas desde que 

se divorciaram (por exemplo, em casos em que foram comprovadamente vítimas de violência 

doméstica, com ou sem o envolvimento dos filhos – e estes não são casos raros, pelo contrário, 

são comuns). 

Em situações de crise, como divórcios, violência doméstica, luto, etc., a maioria dos pais 

referem ter voltado a dormir com os filhos, e muitos tem a clara perceção que tal ocorre porque 

estão ambos em sofrimento e essa é uma forma de mitigar tal dor e criar alguma segurança 

emocional pelo menos enquanto estão juntos a dormir. 

Se por um lado é claramente entendível que por um determinado período de tempo, que 

servisse de adaptação a uma nova situação, tal pudesse e até devesse ocorrer (não há mal nenhum 

que um filho durma com uma mãe, se os dois estão em sofrimento), o que já é preocupante, é 

quando tal prática se torne um padrão. 

São tantos os exemplos que poderia dar de consequências negativas a médio e longo prazo 

que o melhor é apenas sinalizar alguns, sem entrar em pormenores: 
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Consequências na criança: 

- Perda da noção de limite entre a figura mãe / pai como ser individual e que por isso deve 

ser promovida uma relação de respeito e de compreensão do papel de cada um na relação, para 

uma fusão de papéis que prejudica claramente aspetos como o exercício da parentalidade, o 

seguimento de regras, a autonomia da criança, etc.; 

- Atraso no alcançar de metas desenvolvimentais como tomar banho sozinho, vestir-se, 

tomar a sua refeição de forma adequada como os outros elementos da família o fazem, sem que 

haja distrações, atrasos propositados, birras, pedir para ser alimentado à boca; 

- Delegação para os pais da gestão de tudo o que a criança deve fazer (os pais é que tem que 

se lembrar que a criança deve arrumar o seu quarto, colocar a sua roupa suja no lugar certo, 

limpar-se depois de fazer as suas necessidades, etc.) 

- Assumpção, por parte da criança que, em oposição ao ponto anterior, é apenas a si que 

cabe determinar quando e como satisfazer as suas vontades (e não obrigatoriamente coisas 

necessárias) – assim, ela é que determina se vai logo para a mesa quando é chamada, se ainda 

fica a ver mais um pouco de televisão, se faz ou não os deveres escolares, se à mesa se preocupa 

em estar concentrada a tomar a sua refeição ou se está a brincar, com total falta de preocupação 

com as demais pessoas presentes, etc.  

- Ironicamente, a criança é que passa a determinar os hábitos de deitar, pois necessita da 

presença dos pais para adormecer, e isso faz com que o progenitor que a vai deitar já lá fique com 

ela. Então temos situações de mães, é o mais comum, irem para a cama com o filho por volta das 

21:30 a 22:00 hs porque a criança precisa dormir, e acabam por ficar na cama, dos pais, quando 

com estas idades, já deveriam adormecer no seu próprio quarto e na sua própria cama! 

- Embora muito mais pudesse ser referido, a criança apercebe-se de uma forma mais 

consciente ou não, que tem um poder enorme na determinação das rotinas da casa, 

inclusivamente, o poder de fazer a mãe e o pai ficarem cansados, desgastados, por vezes 

zangados um com o outro, não terem a sua intimidade como casal, não terem o seu espaço para si 

próprios, pois há um pequeno rei naquele lar, que dita e desdita o que se deve fazer (e mesmo 

quando não consegue levar a sua vontade avante, sabe que contribuiu para que “desse luta” aos 

pais, e isso nunca deveria acontecer, do ponto de vista de um adulto, e muito menos de um 

especialista em desenvolvimento psicológico infantil).  

 

Note-se que quando se refere que a criança dita as suas vontades, não quer isso dizer que o 

faça com dolo (ou seja, com uma intencionalidade destrutiva e negativa…), apenas o faz porque 

lhe foi permitido que assim fosse a sua vida. 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 12.03.2017 

 

Luis Alberto Coelho Rebelo Maia 7 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

Algumas consequências nos pais: 

- Quando se trata de um casal, perde-se a liberdade de se descansar adequadamente pois a 

criança acaba por ser um terceiro elemento, que vai na maioria das vezes prejudicar os hábitos de 

descanso a que ambos estão acostumados; 

- O Campo da sexualidade tende a ficar claramente prejudicado, uma vez que a presença da 

criança na cama, no leito onde não deveria estar, impede que o casal viva a total expressão da sua 

sexualidade (não estou a falar apenas do coito ou relação sexual, mas sim de tudo o que compraz 

a sexualidade: verem um filme ou série televisiva abraçados no sofá antes de dormirem, terem 

um serão que passe pela partilha de experiências de parte a parte, etc., ver um simples programa 

televisivo abraçados ou de mãos dadas… tudo isso é sexualidade, e se a criança toma o lugar de 

impedimento desses momentos, então algo está muito errado!); 

- Deixar a criança adormecer na sua própria cama, para depois se ter um momento que pode 

ser lúdico ou que pode ser de abordagem de temas complexos que o casal perceciona que não 

pode deixar continuar a atrasar; 

- A utilização da “desculpa” de ter-se que dormir com a criança, levando a que muitos 

casais tenham que optar por dormir em camas separadas e na maioria das vezes em quartos 

separados, quando muitas vezes ambos tem a noção que o problema não é a criança, mas sim 

uma relação desgastada entre o casal, etc. 

- A perda de autoridade junto à criança, pois a maioria dos estudos e especialistas defendem 

que uma criança que partilhe o leito com um progenitor não o vê como uma fonte de autoridade, 

mas sim de satisfação das suas vontades, medos e necessidades, etc. 

- A não assunção por parte do adulto que não pode ter um comportamento infantilizado ao 

dormir, e depois esperar que o seu filho tenha um comportamento de adulto, quando está 

acordado. 

 

CONCLUSÃO 

 

Dormir com os filhos, nos seus primeiros meses de vida, tem sido defendido por alguns 

autores como uma fonte de segurança para progenitores e crianças. 

Todavia, mais cedo ou mais tarde, na vida dessa criança, ela vai ter que ganhar a sua 

independência e vencer os seus medos. 

Se os progenitores permitem que tal aconteça depois de um a dois anos de vida, estão a ser 

coniventes com uma situação que requererá, na maioria das vezes, apoio clínico para resolver. 
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Sei, por experiência clínica, que um progenitor não fomenta este padrão para causar mal ao 

seu filho. Mas também sei que muitas das crianças que chegam à minha consulta, com problemas 

graves de ansiedade, comportamentos desadequados, fobias, medos e outros que tais, dormem 

com os pais, e quando se tenta intervir nesta dimensão, são por vezes os próprios pais que 

resistem a interromper este padrão. 

Assim, com este artigo pretende-se chamar a atenção de educadores e técnicos que, mais 

importante que as opiniões pessoais, são os dados que nos chegam da prática clínica diária. 

Criar o hábito de uma criança depender da figura materna ou paterna para poder dormir, 

principalmente a partir do seu primeiro ano de vida, tem sido demonstrado, é altamente negativo, 

e os pais deveriam pedir ajuda técnica imediata se não conseguem resolver essa problemática. 

Para finalizar, que fique claro, o problema não é os filhos terem que dormir com os pais, 

mas em muitas situações, os pais terem que dormir com os filhos, e estas décadas de intervenção 

psicológica demonstram o sofrimento em que as crianças e pais entram quando se pretende 

interromper este ciclo. 

Se algo assim está a acontecer na sua família, por favor, peça ajuda técnica imediata! 

 

“Toda a mulher acaba por ficar igual à sua própria mãe. Essa é a sua tragédia. 

Nenhum homem fica igual à sua própria mãe. Essa é a sua tragédia”. Oscar Wilde 

  (http://www.citador.pt/frases/citacoes/t/mae, consultado a 05 de Março de 2017) 
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