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Resumo
Objetivo. O objetivo do estudo foi avaliar a qualidade de sono e sonolência diurna nas fases
aguda e crônica do acidente vascular cerebral (AVC). Método. O estudo foi do tipo
transversal e descritivo com uma população constituída por 21 pacientes com sequelas de
AVC isquêmico. Os instrumentos utilizados foram: Ficha de Identificação para registro dos
dados pessoais e sócio-demográficos, National Institute of Health Stroke Scale, Questionário
do Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh e o Questionário de Sonolência de Epworth.
Resultados. Os resultados demonstraram não haver correlação entre o comprometimento
neurológico, a qualidade de sono e a presença de sonolência excessiva diurna com as fases
aguda e crônica, sendo encontrado correlação entre a qualidade do sono e a idade dos
pacientes. Conclusões. Portanto, é importante que os profissionais de saúde levem em
consideração as possíveis alterações do sono dos pacientes, que possam influenciar seu
desempenho funcional.
Unitermos. Acidente Vascular Cerebral; Sono; Distúrbios do sono

Abstract
Objective. Thus, the aim of this study was to assess sleep quality and excessive daytime
sleepiness in the acute and chronic phases of the stroke. Method. A cross-sectional and
descriptive study was conducted among a population of 21 patients with ischemic stroke. The
assessment tools used were: Identification sheet to register socio-demographic and personal
data, National Institute of Health Stroke Scale, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)
questionnaire and Epworth Sleepiness Scale (ESS). Results. The results demonstrated that
there is no correlation among neurological impairment, sleep quality and excessive daytime
sleepiness with the acute and chronic phases of stroke, however it has been found
correlation between sleep quality and patients age. Conclusion. Therefore, it is important
that health professionals take into account the possible changes of sleep of patients, which
might influence their functional performance.
Keywords. Stroke; Sleep; Sleep Disorders
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o Acidente Vascular Cerebral (AVC)
têm sido apontado como uma das principais causas de
óbito no Brasil e ocupa o terceiro lugar no cenário mundial.
Segundo dados estatísticos do Ministério da Saúde em
20111,

a

taxa

de

mortalidade

para

doenças

cerebrovasculares no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do
Norte em 2011 foi respectivamente de 74,4 e 43,3 por
100.000 habitantes2,3.
O AVC é uma doença cerebrovascular, definida como
um déficit neurológico com permanência dos sintomas
acima de 24 horas, e considerada como uma das lesões
que mais causa danos permanentes/morbidades para o
paciente, com consequente incapacidade funcional. Essa
patologia pode ser do tipo hemorrágico ou isquêmico,
sendo

este

caracterizado

último
pela

o

tipo

oclusão

mais

de

frequente

uma

artéria

(80%),

encefálica

através de placa de ateroma ou êmbolo, interrompendo o
suprimento

sanguíneo

para

determinado

área

encefálica2,4,5.
O AVC isquêmico (AVCI) é um episódio imprevisto que
acarreta um grande esforço para uma readaptação após a
lesão,

visto

que

surgem

novos

desafios

a

serem

enfrentados pela existência de alterações físicas, sociais e
psicológicas. Dentre as sequelas ocasionadas pelo AVC
estão os distúrbios do sono, como por exemplo, a apneia do
sono e sonolência excessiva diurna, as quais podem
modificar a qualidade de sono e, consequentemente,
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influenciar no resultado do tratamento de fisioterapia. Já,
que a qualidade de sono ruim e a sonolência excessiva
durante o atendimento podem retardar o alcance dos
objetivos, devido ao efeito deletério que esses distúrbios
têm sobre o estado de alerta e colaboração do paciente6-10.
Sendo assim, devido à possibilidade de ocorrência
desses distúrbios nos pacientes pós-AVC, o atual estudo
visa investigar a qualidade de sono e sonolência excessiva
diurna de pacientes com AVCI, comparando a fase aguda
com a fase crônica, para observar se há diferença no sono
desses dois estágios de recuperação do evento isquêmico.

MÉTODO
Amostra
O estudo foi do tipo transversal e analítico com a
população constituída por pacientes com sequelas de AVC
registrados em Serviços de Saúde na cidade de Natal-RN.
Para composição da amostra, os participantes foram
selecionados
conveniência,

através
de

do método

forma

não

de

amostragem

probabilística

e

do

por
tipo

voluntária, sendo constituída por 21 sujeitos.
Os critérios de inclusão adotados para os pacientes
foram: diagnóstico de AVCI unilateral e não recorrente; não
possuir

transtornos

alfabetizado;

aceitar

cognitivos
participar

graves

e

afasia;

ser

voluntariamente

da

pesquisa; e possuir idade superior a 40 anos. E os critérios
de exclusão foram: não assinar o TCLE e desistir de
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responder aos questionários durante a aplicação.

A fase

aguda foi considerada como sendo o período até seis meses
após o evento isquêmico e a fase crônica a partir dos seis
meses após a lesão encefálica11,12.
O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer
(LNRCC) sob o número 073/073/2010.
Procedimentos
Após a aprovação do projeto foi dado início à coleta
de dados. Os participantes foram informados sobre os
procedimentos da pesquisa e solicitados a assinar um
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Em seguida, foi aplicada uma Ficha de Identificação
para registro dos dados pessoais e sócio-demográficos e a
Escala NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale)
que

é

um

instrumento

que

possui

sua

validade

e

confiabilidade documentada tanto na literatura nacional
quanto

internacional.

Esta

escala

avalia

de

forma

quantitativa o grau de comprometimento neurológico dos
pacientes

após

um

AVC,

através

de

11

itens

que

compreendem: nível de consciência, movimentos oculares,
campo visual, movimentos faciais, função motora e ataxia
de

membros

sensibilidade,

superiores
linguagem,

e

inferiores,

presença

de

assim
disartria

como
e

de

negligência espacial. Quanto mais elevado o escore do
paciente, mais grave é o estado neurológico. O escore total
varia de 0 a 42 pontos. Pontuações abaixo de cinco indica
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um nível leve de comprometimento neurológico; valores
finais entre 6-13 pontos representam nível moderado de
acometimento; e escores finais iguais ou superiores a 14
pontos apontam para um nível de severidade clínica mais
avançada13,14.
Posteriormente, foi utilizada uma avaliação subjetiva
do sono através do Índice de Qualidade de Sono de
Pittsburgh (IQSP) e a Escala de Sonolência de Epworth
(ESE). O Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP)
é um questionário que avalia a qualidade subjetiva do sono
referente ao mês anterior. Possui sete componentes:
latência, duração, eficiência, distúrbios do sono, uso de
medicação

para

dormir

e

disfunção

durante

o

dia

(sonolência diurna). Cada componente varia de 0 a 3, e os
escores são somados com valor final variando de 0 a 21
pontos, sendo que escores finais acima de 5 indicam
qualidade de sono ruim e escores abaixo ou iguais a 5
indicam qualidade de sono boa7.
A ESE é um questionário que avalia a probabilidade de
um indivíduo adormecer em oito situações de atividades
diárias, tais como sentado e lendo; assistindo TV; sentado,
quieto, em um lugar público (por exemplo, em um teatro,
reunião ou palestra); andando de carro por uma hora sem
parar, como passageiro; sentado quieto após o almoço sem
bebida de álcool; em um carro parado no trânsito por
alguns minutos. O escore final varia de 0 a 24, de modo
que os escores acima de 10 sugerem sonolência diurna

Rev Neurocienc 2016;24:1-16.

5

excessiva (SDE) e escores menores ou iguais a 10
representam ausência de SDE15.
Análise Estatística
A análise dos dados foi feita de forma descritiva para
caracterizar o perfil epidemiológico da amostra e para
demais dados foi realizada através do programa SPSS 22.0
(Statistical Package for the Social Science), atribuindo-se o
nível de significância menor do que 5% para todos os
testes estatísticos.
Para analisar a normalidade dos dados foi utilizado o
teste de Shapiro-Wilk, visto que a amostra foi composta
por

21

sujeitos.

A

associação

entre

o

grau

de

comprometimento neurológico dos pacientes pós-AVC, nível
de sonolência diurna e qualidade do sono com as fases
aguda ou crônica foi feita através do teste qui-quadrado de
Pearson, e para comparar a idade dos sujeitos com a
qualidade do sono utilizou-se o teste de Mann-Whitney para
amostras independentes.

RESULTADOS
A amostra investigada foi caracterizada quanto aos
aspectos

pessoais

(gênero,

estado

civil,

idade

e

escolaridade) e aspectos clínicos (hemisfério acometido,
tempo

de

sequela

e

comorbidades).

Os

resultados

encontrados mostraram uma amostra de 21 indivíduos,
predominantemente do gênero feminino (71,4%), faixa
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etária entre 41 e 81 anos e média de 62,4±13,3 anos
(Figura 1). O nível de escolaridade predominante foi o
Ensino

Fundamental

(71,4%)

e

estado

civil

casado

(66,7%), seguido de viúvo (19,0%), como apresentados na
Tabela 1.

Figura 1. Distribuição da faixa etária.

14,2%
23,8%

40-49
50-59

19,1%

60-69

19,1%
70-79

23,8%

80-89

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica e clínica nos 21 pacientes.
Variáveis
Gênero
Feminino
Masculino
Estado Civil
Casado
Solteiro
Viúvo
Divorciado
Escolaridade
Alfabetização
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Tempo de Sequela
Aguda
Crônica
Hemisfério acometido
Esquerdo
Direito
Comorbidades Clínicas
Hipertensão Arterial Sistêmica
Diabetes Mellitus
Tabagismo
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% (n)
71,4 (15)
28,6 (6)
66,7 (14)
9,5 (2)
19,0 (4)
4,8 (1)
9,5 (2)
61,9 (13)
28,6 (6)
52,3 (11)
47,7 (10)
57,2 (12)
42,8 (9)
85,7 (18)
47,6 (10)
4,8 (1)
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Com relação às características clínicas, o tempo de
sequela após o AVCI foi predominantemente classificado
como agudo (52,3%), o hemisfério mais acometido foi o
esquerdo (57,2%) e dentre as comorbidades clínicas
questionadas a mais dominante foi a Hipertensão Arterial
Sistêmica (85,7%), seguida da Diabetes Mellitus (47,6%)
como descritas na Tabela 1.
O grau de comprometimento neurológico avaliado
através da escala NIHSS observou que 52,4% da amostra
tiveram um comprometimento neurológico leve, 47,6%
moderado

e

nenhum

comprometimento
Excessiva

Diurna

indivíduo

neurológico
(SED)

presente

em

apenas

subjetiva

do

sono

grave.

investigada

19%

avaliada

da

apresentou
A

pela

amostra.

por

meio

Sonolência
ESE
A

do

estava

qualidade
IQSP

foi

caracterizada como boa em 71,4% dos indivíduos (Tabela
2).

Tabela 2. Distribuição (em porcentagem) dos resultados dos questionários
de acordo com a fase do AVC.

Fase do AVC
Variáveis
Comprometimento
Neurológico
Leve
Moderado
Sonolência Excessiva Diurna
Sim
Não
Qualidade Subjetiva do Sono
Boa
Ruim
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Crônico

33,3
19,1

19,1
28,5

14,3
38,1

4,8
42,8

38,1
14,3

33,3
14,3
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Ao analisar possíveis correlações entre a fase do AVC
(aguda

e

crônica)

e

as

variáveis

estudadas

nos

questionários, observou-se não haver correlação entre elas,
como visto na Tabela 3. Evidenciando, portanto, que a fase
do AVC não influenciou nas variáveis citadas, para a
amostra estudada.

Tabela 3. Correlação do grau de comprometimento neurológico, qualidade
do sono e sonolência excessiva diurna com as fases do AVC.
Instrumentos de
Avaliação

R

pvalor

NIHSS

0,12

0,249

IQSP

0,89

0,890

ESE

0,30

0,652

No entanto, entre a idade e a qualidade do sono,
encontrou-se correlação demonstrando que os pacientes
com faixa etária mais elevada tendem a ter uma pior
qualidade de sono (p=0,02; Figura 2).

Figura 2. Correlação da qualidade de sono com a idade dos pacientes.
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DISCUSSÃO
As

características

evidenciaram que

sociodemográficas

da

amostra

a incidência de AVCI apresenta-se

principalmente após os 60 anos, corroborando com os
achados da literatura que mostram um aumento gradual
com o avançar da idade16,17.
Estudos realizados demonstram que essa população
constitui-se principalmente do gênero feminino, estado civil
com maior predominância sendo o casado seguido de
viúvo13

e

como

grau

de

escolaridade

o

ensino

fundamental14,18, concordando com os achados do presente
estudo. No entanto, discordando da presente pesquisa, em
um estudo realizado no Nordeste com 962 indivíduos, o
maior

percentual

da

amostra

(52,3%)

foi

do

sexo

masculino19.
O hemisfério cerebral mais acometido corrobora com
os achados da maioria dos estudos que demostram que o
hemisfério

esquerdo

é

mais

vitimado13.

Dentre

as

comorbidades que geralmente precedem ou cursam com o
evento isquêmico, a literatura aponta em maior percentual
a Hipertensão Arterial Sistêmica19, seguida de Diabetes
Mellitus e Tabagismo apresentando a mesma ordem na
amostra que foi avaliada20.
Um estudo realizado com 40 pacientes na fase aguda
do AVC na cidade de Natal observou que houve a presença
de severidade clinica (NIHSS) classificada como moderada
(57,5%) seguida de severa (42,5%)14, discordando deste
estudo já que não houve a presença de comprometimento
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grave

e

a

fase

aguda

apresentou

comprometimento

neurológico leve, seguido de moderado. No entanto outro
estudo que avaliou o grau neurológico encontrou de acordo
com o NIHSS, comprometimento neurológico leve (77%)
seguido de moderado (23%) em uma amostra com 12
indivíduos, corroborando com os nossos achados que
apresentou

52,4%

da

amostra

classificada

como

comprometimento neurológico leve21.
Não foi encontrada a presença de correlação da fase
do AVC com o comprometimento neurológico, qualidade de
sono e sonolência excessiva diurna. Talvez em função do
tamanho reduzido da amostra, já que era esperado que
houvesse diferença entre as fases.
De acordo com a literatura, o AVC está entre as
causas médicas que podem levar à presença de sonolência
excessiva diurna22. Em um estudo realizado na fase aguda
do AVCI constatou-se a presença de sonolência excessiva
diurna (34,8%) e de qualidade de sono ruim (65,2%) nos
pacientes avaliados23. Já no presente estudo, observou-se a
presença de SED em 19,1% da amostra e qualidade de
sono classificada como ruim em 28,6% dos indivíduos
avaliados.
Geralmente,

concomitantemente

com

as

várias

alterações anátomo-funcionais que ocorrem após o AVC, há
eventos de apneia que podem influenciar na qualidade do
sono e ocasionar sonolência excessiva diurna. Desta forma,
além da avaliação neurológica, a avaliação subjetiva do
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sono

se

faz

necessária,

embora

muitas

vezes

seja

negligenciada24.
Com

o

avançar

da

idade

há

modificações

na

qualidade do sono do indivíduo. Concordando com os
nossos achados, indivíduos com idade mais avançada
apresentam

uma

pontuação

mais

elevada

no

IQSP,

indicando uma qualidade de sono ruim25-27, justificando
dessa forma a presença de correlação estatisticamente
significativa entre a idade dos sujeitos e a qualidade de
sono.
A qualidade de sono ruim em idosos ocasiona a
presença

de

sonolência

excessiva

diurna25,

o

que

provavelmente justifica a presença de sonolência excessiva
mesmo em pequena porcentagem no presente estudo.
A presença de sonolência excessiva diurna além de
contribuir para uma qualidade de sono ruim compromete
atividades físicas e influencia nas atividades laborais do
paciente, repercutindo também na reabilitação pós AVC e
na qualidade de vida22,28,29.
Portanto, é necessário avaliar a qualidade do sono e
identificar

possíveis

alterações

que

o

paciente

possa

apresentar, para que sejam realizados encaminhamentos e
tratamentos necessários aos profissionais apropriados o
mais precocemente possível.
Neste sentido evidencia-se a necessidade de estudos
com um número amostral maior, já que o tamanho da
amostra é considerada como limitação deste estudo,
correlacionando também o cronotipo do paciente (matutino,
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vespertino ou indiferente) com o horário da fisioterapia já
que isso pode influenciar o desempenho da reabilitação pós
AVC, seja esta na fisioterapia, fonoaudiologia ou terapia
ocupacional, entre outras.

CONCLUSÃO
No presente estudo os pacientes foram classificados
com comprometimento neurológico seguido de grave,
observou-se uma discreta presença de sonolência excessiva
diurna, principalmente na fase aguda do AVCI e boa
qualidade subjetiva do sono nas fases aguda e crônica. A
faixa etária superior a 60 anos apresentou uma pior
qualidade de sono em relação a idades inferiores.
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