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Resumo 
 

Sabe-se que o sono exerce um importante papel no processo de aprendizado motor. 

Estudos recentes demonstraram que a presença do sono entre o treino de uma tarefa 

motora e o teste de retenção promove um aprendizado da tarefa de forma superior à 

presença apenas de vigília entre treino e teste. Estes achados também têm sido 

encontrados em pacientes que sofreram acidente vascular encefálico (AVE), entretanto, 

faltam estudos que investiguem os resultados desta relação sobre a funcionalidade 

propriamente dita nesta população. O objetivo desta pesquisa foi verificar a relação 

entre funcionalidade e sono em pacientes em estágio crônico de acidente vascular 

encefálico. Foi realizado um estudo observacional analítico transversal. A amostra foi 

composta por 30 indivíduos com seqüelas motoras de AVE em fase crônica, faixa etária 

entre 55 e 75 anos, apresentando tempo de seqüela entre 6 e 60 meses. Os voluntários 

foram inicialmente avaliados quanto aos dados clínicos e antecedentes pessoais, 

severidade do AVE, através da escala internacional de AVE do National Institute of 

Health, e estado mental, pelo Mini-Exame do Estado Mental. Os instrumentos de 

avaliação do sono foram o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh, o questionário 

de Horne e Ostberg, Escala de Sonolência de Epworth (ESE), o questionário de Berlim 

e a actimetria, cujas medidas utilizadas foram: tempo real de sono, tempo de vigília 

após o início do sono, porcentagem de tempo de vigília após o início do sono, eficiência 

do sono, latência para o sono, índice de fragmentação do sono, média do escore de 

atividade. Outras medidas da actimetria foram a variabilidade intradiária, estabilidade 

interdiária, período de 5 horas com nível mínimo de atividade (L5) e período de 10 

horas com nível máximo de atividade (M10), obtidas para avaliação do ritmo de 

atividade-repouso. A Medida de Independência Funcional (MIF) e a Escala de Equilíbrio 

de Berg (EEB) foram os instrumentos utilizados para avaliação da condição funcional 

dos participantes. O coeficiente de correlação de Spearman e testes comparativos (t de 

student e Mann-Witney) foram utilizados para análise da relação dos instrumentos de 

avaliação do sono e do ritmo de atividade/repouso com as medidas de avaliação 

funcional. O programa estatístico SPSS 16.0 foi empregado para as análises, adotando- 
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se nível de significância de 5%. Os principais resultados observados foram uma 

correlação negativa entre sonolência e equilíbrio e uma correlação negativa entre o 

nível de atividade (M10) e fragmentação do sono. Nenhuma medida do sono ou do 

ritmo foi associada com a medida de independência funcional. Estes achados sugerem 

que pode haver uma associação entre sonolência e equilíbrio em pacientes em estágio 

crônico de AVE, e ainda que a obtenção de um maior nível de atividade pode estar 

associada a um melhor padrão de sono e ritmo mais estável e menos fragmentado. 

Futuros estudos devem avaliar a relação de causa-efeito entre estes parâmetros.  

Palavras-chave: ciclo sono-vigília, funcionalidade, aprendizado motor 
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Abstract 
 

It is known that sleep plays an important role in the process of motor learning. Recent 

studies have shown that the presence of sleep between training a motor task and 

retention test promotes a learning task so than the presence of only awake between 

training and testing. These findings also have been reported in stroke patients, however, 

there are few studies that investigate the results of this relationship on the functionality 

itself in this population. The objective of this study was to evaluate the relationship 

between functionality and sleep in patients in the chronic stage of stroke. A cross-

sectional observational study was conducted. The sample was composed of 30 stroke 

individuals in chronic phase, between 6 and 60 months after injury and aged between 55 

and 75 years. The volunteers were initially evaluated for clinical data of disease and 

personal history, severity of stroke, through the National Institute of Health Stroke Scale, 

and mental status, the Mini-Mental State Examination. Sleep assessment tools were 

Pittsburgh Sleep Quality Index, the Questionnaire of Horne and Ostberg, Epworth 

Sleepiness Scale, the Berlin questionnaire and actigraphy, which measures were: real 

time of sleep, waking after sleep onset, percentage of waking after sleep onset, sleep 

efficiency, sleep latency, sleep fragmentation index, mean activity score. Other 

actigraphy measures were intraday variability, stability interdiária, a 5-hour period with 

minimum level of activity (L5) and 10-hour period with maximum activity (M10), obtained 

to evaluate the activity-rest rhythm. The Functional Independence Measure (FIM) and 

the Berg Balance Scale (BBS) were the instruments used to evaluate the functional 

status of participants. The Spearman correlation coefficient and comparison tests 

(Student's t and Mann-Whitney) were used to analyze the relationship of sleep 

assessment tools and rest-activity rhythm to measures of functional assessment. The 

SPSS 16.0 was used for analysis, adopting a significance level of 5%. The main results 

observed were a negative correlation between sleepiness and balance and a negative 

correlation between the level of activity (M10) and sleep fragmentation. No 

measurement of sleep or rhythm was associated with functional independence measure. 

These findings suggest that there may be an association between sleepiness and 

xii 



 

balance in patients in the chronic stage of stroke, and that obtaining a higher level of 

activity may be associated with a better sleep pattern and rhythm more stable and less 

fragmented. Future studies should evaluate the cause-effect relationship between these 

parameters.  

 

Key words: sleep-wake cycle, functionality, motor learning 
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1.1 Acidente vascular encefálico   

 

O acidente vascular encefálico (AVE) consiste em um déficit neurológico focal e 

repentino devido a uma anormalidade cerebrovascular1, que pode ser devida à oclusão 

de uma artéria, por ateroma ou êmbolo secundário, caracterizando o AVE isquêmico, 

ou a hemorragias intracranianas, geralmente consequentes à hipertensão, aneurisma 

ou malformação arteriovenosa, constituindo o AVE hemorrágico2. 

Existem diversos fatores de risco para desenvolvimento do acidente vascular 

encefálico, podendo ser de dois tipos: não-modificáveis e modificáveis. Os primeiros 

são idade, gênero masculino, etnia negra e hereditariedade. Os fatores de risco 

modificáveis são a hipertensão arterial, diabetes mellitus, tabagismo, sobrepeso e 

obesidade, hiperhomocisteinemia e hipercolesterolemia3. 

Segundo o Ministério da Saúde, o acidente vascular encefálico é umas das 

doenças de maior prevalência e uma das principais causas de mortalidade no Brasil, 

surgindo, a cada ano, 250 mil novos casos e é responsável por 10% do total de óbitos, 

32,6% das mortes com causas vasculares e 40% das aposentadorias precoces no país 
4,5. 

Estima-se que em 2001 houve aproximadamente 20,5 milhões de AVEs no 

mundo, com dois terços ocorrendo em países menos desenvolvidos, e que em 2020 

haverá um predomínio do AVE, juntamente com a doença coronariana, sobre as 

demais causas de morte e incapacitação física3. 

De acordo com o modelo de Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), 

proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a funcionalidade engloba três 

níveis: o nível de funções e estrutura do corpo, o nível de atividade e o nível de 

participação. As funções do corpo são definidas como as funções fisiológicas e 

psicológicas dos sistemas do corpo, as estruturas como as partes anatômicas do corpo, 

enquanto as atividades e participação descrevem como o indivíduo realiza suas 

atividades diárias e se engaja na vida social, considerando as funções e estruturas do 

seu corpo6. O acidente vascular encefálico representa a principal causa de 

incapacitação funcional no mundo ocidental, comprometendo os três níveis da 
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funcionalidade e podendo deixar graves sequelas, causando enorme impacto 

econômico, social e familiar7,8.  

Uma das principais seqüelas decorrentes do AVE é o déficit motor, que 

comumente leva a quadros de hemiplegia/hemiparesia, afetando tipicamente o controle 

do movimento do hemicorpo contralateral à lesão9. Alterações do equilíbrio são 

geralmente associadas10,11, aumentando o risco de quedas nesta população. A função 

cognitiva e a linguagem também podem ficar comprometidas12,13. Em geral, estas 

seqüelas levam à restrição da capacidade funcional12 e comprometem a independência 

funcional destes indivíduos nas atividades cotidianas14 existindo uma relação direta 

entre prejuízo motor e função15,16. 

O processo de reabilitação após o AVE deve ser multiprofissional, englobando a 

prevenção e tratamento das diversas seqüelas que podem surgir. Um cuidado integrado 

pode salvar vidas e reduz a morbidade decorrente17. A atuação fisioterapêutica visa, 

mais especificamente, desenvolver as habilidades motoras do paciente18, sendo 

fundamental nesta área o entendimento e estudo dos fatores envolvidos e 

determinantes da progressão funcional.  

A reabilitação motora após o AVE envolve melhoras na velocidade, força ou 

acurácia dos movimentos dos membros, que podem resultar de uma recuperação 

natural ou da intervenção terapêutica e depende de alguns fatores como o tipo e 

severidade dos déficits motores, características do tratamento de reabilitação, 

habilidade do paciente aprender e implementar novas estratégias, recuperação natural 

passiva da lesão cerebral e reorganização real do tecido cerebral, relacionada ao 

aumento do número absoluto e da concentração de sinapses e desvendamento de 

redes neurais ocultas. A especificidade da tarefa e a repetição são fatores importantes 

para a reorganização cortical e plasticidade. Outros fatores podem ser o impacto 

emocional da atividade, o uso concomitante do estímulo visual e tátil, a variação da 

tarefa e o papel do sono em consolidar novos padrões motores1.  

 

1.2 Sono  
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O sono pode ser definido como um estado fisiológico em que os indivíduos 

apresentam imobilidade ou repertório limitado de movimentos, involuntários e sem 

propósitos definidos, e redução ou abolição da reatividade a estímulos, não mostrando 

interação produtiva com o meio ambiente. A necessidade diária de sono varia conforme 

a idade e de indivíduo para indivíduo24. 

Existem dois padrões fundamentais de sono: sem movimentos rápidos dos olhos 

(NREM) e com movimentos rápidos dos olhos (REM), ambos alternando-se entre si em 

vários ciclos de aproximadamente 90 minutos durante um período de sono. O sono 

NREM é subdividido em 4 estágios e, em geral, caracteriza-se por relaxamento 

muscular com manutenção do tônus, aumento progressivo de ondas lentas 

(sincronizado) no eletroencefalograma (EEG), presença de fusos, ausência de 

movimentos oculares rápidos, respiração e eletrocardiograma regulares, e redução 

progressiva dos movimentos corporais. O sono REM é caracterizado por hipotonia ou 

atonia muscular, movimentos fásicos ou mioclonias multifocais, movimentos oculares 

rápidos, EEG com predomínio de ritmos rápidos (dessincronizado) e de baixa voltagem, 

respiração e eletrocardiograma irregulares, e presença de sonhos24.  

Para Kleitman (1963)25, o sono consiste em um processo ativo ligado 

funcionalmente à vigília, com a qual constitui o ciclo sono-vigília, e sua compreensão 

requer a compreensão da vigília, caracterizada por uma rápida atividade no 

eletroencefalograma, resultante da ativação cortical (dessincronização), e uma elevada 

atividade de eletromiograma devida à ativação sensorial-motora26. A indução e 

manutenção da vigília, sono REM e sono NREM são originados de múltiplos sistemas 

de regulação do sono e da vigília, que interagem entre si e distribuem-se no cérebro, do 

córtex cerebral à medula27.  

O ciclo sono-vigília possui uma ritmicidade circadiana, considerada uma 

adaptação do organismo ao ciclo dia-noite/claro-escuro, persistindo mesmo na 

ausência de pistas temporais. O termo circadiano caracteriza ritmos com períodos 

endógenos em torno de 24 horas, ou seja, entre 20 e 28 horas28. A ritmicidade 

circadiana do ciclo sono-vigília é controlada pelos núcleos supraquiasmáticos do 

hipotálamo anterior27. Estes núcleos representam o relógio biológico, gerando um ritmo 

endógeno próprio passível de sincronização por sinais internos ou do meio ambiente. 
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Eles recebem aferências das células ganglionares retinianas, via trato retino-

hipotalâmico, e transmitem a informação rítmica foto-sincronizada para estruturas 

responsáveis por funções rítmicas como secreção de hormônios, variações de 

temperatura, propensão e duração do ciclo sono-vigília. Os núcleos supraquiasmáticos 

também enviam projeções a áreas reguladoras do ciclo sono-vigília, exercendo 

influência contínua nos estados de sono-vigília em todo o ciclo circadiano28-30.  

Diversos fatores podem estar relacionados ao aparecimento de distúrbios do 

sono. Alterações psíquicas ou físicas, como dores, ansiedade, distúrbios respiratórios 

do sono e quadros neurológicos podem causar prejuízos ao sono, provocando 

fragmentação, com aumento dos despertares e superficialização ou alterações na 

arquitetura do sono24,31. O envelhecimento e a menopausa também são também 

apontados como fatores32.  Alguns dos principais distúrbios do sono são: hipersônia - 

propensão anormal ao sono com aumento da relação sono/24 horas; sonolência 

excessiva diurna - tendência aumentada a adormecer durante o dia; insônia - 

dificuldade de iniciar ou manter o sono, despertares precoces, qualidade pobre de sono 

e fadiga diurna; apnéia obstrutiva do sono - cessação do fluxo nasal devido a colapso 

nas vias aéreas superiores33. 

Transtornos do sono podem estar relacionados ao ritmo circadiano. O ser 

humano é uma espécie diurna, adaptada para exercer suas atividades durante o dia, ou 

fase clara do ciclo claro/escuro, e repousar durante a noite (fase escura), o que 

representa um ritmo de atividade-repouso, e tende a manter os períodos de sono-vigília 

com durações em torno de 24 horas. Quando alterações desse ciclo ultrapassam os 

limites da normalidade surgem os transtornos do ritmo circadiano do sono, 

caracterizados por um desalinhamento entre o período de sono e o ambiente físico e 

social de 24 horas, relacionado a alterações dos sistemas de temporização internos. 

Tais alterações podem estar relacionadas a fatores genéticos, cronotipo, que 

representa a preferência em relação aos horários de vigília e sono, envelhecimento, 

estresse, tipo de trabalho e doenças orgânicas. Estes transtornos podem ser do tipo 

síndrome de fase atrasada do sono, caracterizada por dormir e acordar tardios; 

síndrome de fase avançada do sono, com dormir e acordar precoces; síndrome de 

sono-vigília com padrão irregular ou sem padrão de 24 horas; e podem ser secundários 
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à mudança rápida de fuso horário, ao trabalho em horário irregular, ao uso de drogas e 

medicamentos e a doenças. Os sintomas mais comuns são insônia, sonolência 

excessiva e padrões alterados do ciclo sono-vigília34. 

Diversos métodos podem ser utilizados na avaliação do sono, e vão desde a 

avaliação subjetiva até as medidas objetivas como os registros polissonográficos ou 

actigráficos.  A polissonografia constitui o método padrão-ouro de avaliação do sono e 

diagnóstico dos seus distúrbios. É realizada através do registro em polígrafo do 

eletroencefalograma (EEG), eletrooculograma (EOG), eletromiograma (EMG) do mento 

e membros, das medidas do fluxo oronasal, do movimento abdominal, do 

eletrocardiograma (ECG) e da oximetria de pulso35. 

Outro método amplamente utilizado é a actimetria. Neste método utiliza-se o 

actímetro, um dispositivo portátil, geralmente utilizado no punho, que possui detectores 

de movimento, em geral acelerômetros, e produz um sinal analógico a ser digitalizado. 

A partir da análise da atividade/inatividade, estima-se o padrão do ciclo sono-vigília. 

Assim, através dos níveis de atividade/repouso, a actimetria permite a determinação de 

parâmetros do ciclo sono-vigília, como tempo total de sono, tempo total acordado, 

número de despertares, percentual de tempo de sono, percentual de tempo em vigília, 

latência para o sono e eficiência do sono, assim como parâmetros do ritmo de 

atividade-repouso, como amplitude, variabilidade intradiária e estabilidade interdiária. 

Em relação à polissonografia, a actimetria apresenta um coeficiente de confiabilidade 

de 0,8 a 0,9, mas oferece a vantagem de possibilitar o registro de um período de 24 

horas por dias ou semanas, sendo útil para avaliar o ciclo sono-vigília, além de permitir 

a avaliação de pacientes em seu ambiente natural de sono, eliminando os efeitos do 

laboratório que podem alterar seu padrão típico de sono, e representar uma relativa 

economia especialmente em pesquisas longitudinais e situações em que as mudanças 

a longo-prazo nos padrões de sono são de interesse35,36.  

A avaliação subjetiva do sono realiza-se por meio da aplicação de questionários, 

podendo ser utilizados para fins diagnósticos, monitoração de respostas a tratamentos, 

e triagem para realização de uma avaliação objetiva. Alguns instrumentos investigam 

aspectos gerais do sono como qualidade, presença de despertares e aspectos 
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comportamentais, e outros, mais específicos, determinadas alterações como 

sonolência, distúrbios respiratórios do sono e ritmo do ciclo sono-vigília35. 

 

1.3 Sono após o acidente vascular encefálico  

 

Estudos revelam que após um acidente vascular encefálico o sono pode ser um 

dos componentes afetados, com alterações tanto na arquitetura como na sua 

ritmicidade circadiana31.  

Em lesões pontinas, Zhang e Wang (2008)37 observaram a ausência e redução 

de sono REM e redução do sono de ondas lentas (NREM). Em indivíduos com lesões 

isquêmicas talâmicas, redução de fusos do sono e sono de ondas lentas, insônia ou 

hipersônia foram relatadas. Aumento do sono REM também já foi constatado em 

pacientes com AVE com lesões hemisféricas31. 

Dados em relação à fase aguda do AVE apontam para inversão do ciclo sono-

vigília, caracterizada por letargia durante o dia e agitação durante a noite, podendo 

ocorrer também redução do sono paradoxal, ou sono REM, que pode ser maior 

conforme o comprometimento neurológico e profundidade da lesão. Diminuição dos 

fusos do sono, dos movimentos oculares rápidos e das ondas em dentes de serra 

também foram associados31. Aumento da vigília após o início do sono e eficiência do 

sono reduzida foram observadas em pacientes com AVE hemisférico agudo com maior 

atividade de ondas lentas nos casos com lesões mais extensas e pior evolução a curto 

prazo69. Em outro estudo com AVE hemisférico extralâmico foi observada redução da 

atividade de fusos ipsilateral à lesão91. 

Schuiling et al.(2005)40 identificaram problemas severos de sono em 34% da 

amostra de pacientes em estágio crônico (1 a 3,4 anos) de AVE hemorrágico, através 

de avaliação do sono por meio de questionários, sendo mais frequente a presença de 

sono fragmentado, distúrbio de iniciação do sono e baixa eficiência do sono. Campos et 

al. (2005)41, também com avaliação subjetiva do sono, reportaram problemas de sono 

em pacientes em estágio crônico após AVE, com 33% apresentando dificuldade de 

iniciar o sono, 17% sonolência diurna, 33% apresentaram despertares freqüentes 
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durante a noite ou despertar precoce pela manhã e qualidade de sono ruim foi 

identificada em 67% dos pacientes contra 33% do grupo controle saudável.  

Hipersônia e sonolência excessiva diurna são freqüentes após o AVE38. A 

insônia também aparece com freqüência, podendo ser devida ao próprio dano cerebral 

ou, principalmente, às complicações do AVE33,39,40.  

Distúrbios respiratórios do sono são altamente prevalentes em pacientes que 

sofreram acidente vascular encefálico, estando presentes em 50 a 70% dos pacientes 

em estágio agudo.  A forma mais comum de distúrbio respiratório do sono é a apnéia 

obstrutiva do sono, sendo observada ainda no estágio tardio da doença 33,38.  

Alterações no ritmo de atividade-repouso também foram observadas após o AVE 

como fragmentação do ritmo, com maior porcentagem de cochilos durante semanas e 

fim de semanas41, e diminuição da amplitude87. 

 

1.4 Sono e performance motora 

 

Diversos estudos vêm demonstrando que o sono exerce um papel essencial no 

processo de formação da memória motora e aprendizado motor, componentes 

fundamentais no contexto da reabilitação motora após o AVE. 

Segundo Allison e Fuller (2008)22 o processo de aprendizagem motora possui 

três estágios. O primeiro é a aquisição de habilidade, no qual o objetivo do paciente é 

“ter a idéia do movimento” para começar a adquirir a habilidade. O segundo estágio é o 

refinamento da habilidade, onde ocorre a melhora do desempenho, redução do número 

e tamanho dos erros e o aumento da consistência e eficiência dos movimentos. O 

estágio final é a retenção da habilidade, no qual a habilidade para desempenhar os 

movimentos e alcançar o objetivo funcional já foram atingidas e o novo objetivo é reter a 

habilidade através do tempo e transferi-la para diversas situações. Obviamente, este 

processo requer a participação da memória. 

Existem dois sistemas de memória utilizando diferentes vias do sistema nervoso 

que possuem diferentes denominações como verbal e não-verbal; de procedimentos e 

declarativa; de hábito e de reconhecimento; ou extrínseco e intrínseco. A memória 
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declarativa (explícita) consiste na capacidade de recordar e relatar, verbalmente, 

experiências, de forma consciente, ou ainda representa a memória consciente de 

informação baseada em fatos. A memória de procedimento (implícita) é a recordação 

das ‘regras, habilidades e procedimentos’, tal como o aprendizado de padrões 

complexos, podendo ser recordada inconscientemente. Acredita-se que tais sistemas 

não operam autonomamente, e muitas atividades terapêuticas parecem combiná-los 

para conseguir um comportamento funcional2,19. 

O processo de formação da memória também parece envolver vários estágios. 

Estudos apontam que o momento mais eficiente para adquirir representações de 

memória ocorre enquanto o indivíduo está acordado, durante um estágio de atenção 

perceptual focada a um estímulo externo e de performance consciente de um impulso 

motor20. A aquisição seguinte, mais comumente denominada próximo estágio de 

formação da memória, é a consolidação, que basicamente refere-se ao processo de 

estabilização por meio do qual a memória torna-se aumentadamente resistente à 

interferência de fatores ao longo do tempo21.   

De acordo com Martinez et al. (2008)34 a qualidade inadequada do sono pode 

causar sintomas neurocognitivos e prejudicar o desempenho físico do paciente. 

Estudos recentes sugerem que a consolidação da memória pode ser mais 

especificamente determinada por períodos como o sono e seus diferentes estágios, e 

ainda, que este processo resulte não apenas em memórias estabilizadas, podendo ser 

melhorado através do sono23. Diversos estudos vêm demonstrando que tanto o 

processo de aprendizado motor quanto a formação da memória motora beneficiam-se 

do sono, o que sugere que o sono adequado pode ser importante durante o processo 

de reabilitação após o AVE.  

Fischer et al. (2002)42 demonstraram melhora na velocidade do desempenho e 

redução na taxa de erro para os indivíduos saudáveis que dormiram após o treino de 

uma tarefa motora, diferentemente dos que passaram intervalos correspondentes em 

vigília, os quais obtiveram melhora apenas moderada no desempenho e quando a 

vigília foi durante o dia. Estes autores demonstraram que o sono exerce um papel 

crítico para o armazenamento e otimização de padrões motores.  
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Ganhos de desempenho após um treino motor em que houve a presença do 

sono entre o treino e o teste de retenção já foi observado em diversos estudos, 

enquanto períodos equivalentes de vigília não alcançaram os mesmos resultados19, 20, 

23, 43.  

Siengsukon e Boyd (2008)44, em estudo controlado, demonstraram que o sono 

entre uma prática de tarefa motora implícita e o teste de retenção em indivíduos pós-

AVE resultou em aprendizado da tarefa, diferentemente do grupo que manteve a vigília 

entre os testes, sugerindo ser importante assegurar um padrão adequado de sono entre 

as sessões de fisioterapia. Em um estudo posterior45, estes autores observaram um 

impacto positivo do sono no aprendizado de seqüência motora off-line para indivíduos 

que sofreram AVE, independentemente de haver informação explícita ou não, enquanto 

permanecer acordado entre a primeira prática e o teste de retenção não induziu o 

aprendizado e apontam que dormir para promover o aprendizado motor off-line após 

um AVE pode ser um fator clinicamente relevante  

O aprendizado e a consolidação da memória sono-dependente envolvem 

processos de plasticidade cerebral e mudanças nos padrões de atividade cerebral 

durante o sono pós-treino responsáveis pela melhora da performance no dia seguinte20. 

Estudos indicam que o estágio 2 do sono, particularmente devido a presença de fusos, 

é necessário para a formação eficiente do aprendizado que envolve o desenvolvimento 

de novos padrões motores19 e já foi demonstrada correlação positiva significativa entre 

a porcentagem deste estágio durante o sono  e a porcentagem de melhora em testes 

motores. Os fusos podem disparar os mecanismos intracelulares e eventos necessários 

para a plasticidade sináptica e mudanças cerebrais plásticas que levam a melhora da 

performance motora20. Já o desenvolvimento de novas estratégias cognitivas depende 

do sono REM para consolidação eficiente da memória19.  

O sono tem sido associado ainda a outros componentes da performance motora. 

Estudos recentes demonstraram que a privação de sono afeta a eficiência do controle 

postural em indivíduos saudáveis46,47. Os autores acreditam que estes achados se 

aplicam a pacientes com desordens do sono severas47. Distúrbios como insônia e 

desordens respiratórias relacionadas ao sono assim como alterações no padrão do 

ciclo sono-vigília, envolvendo duração de cochilos durante o dia, menor duração de 
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sono noturno e tempo de vigília após o início do sono têm sido associados a pior 

desempenho funcional em idosos bem como a riscos de quedas e fraturas48-50. Além 

disso, associação entre maior sonolência durante o dia em pacientes idosos em fase de 

reabilitação e menor recuperação funcional a curto e longo prazo também já foi relatada 
51. 

Em pacientes com seqüelas de acidente vascular encefálico, entretanto, estudos 

nessa linha são mais escassos. Espera-se que o sono inadequado, pelas suas 

conseqüências, como fadiga, problemas cognitivos e de atenção, alteração do controle 

postural, bem como pela sua importância no processo de aprendizado motor e 

consolidação da memória motora44, cause prejuízos à recuperação do AVE, mas faltam 

estudos que dêem suporte a esta hipótese33 e investiguem os resultados desta relação 

sobre a funcionalidade propriamente dita, o que motivou a realização desta pesquisa.  

Sendo assim, o presente estudo investigou a hipótese de que existe uma 

associação entre padrão do ciclo sono-vigília e funcionalidade em pacientes com 

seqüelas motoras decorrentes de acidente vascular encefálico, presumindo que os 

indivíduos que apresentam um padrão alterado possuem uma desvantagem para o 

desenvolvimento dos processos necessários para sua recuperação funcional, que 

resultaria em uma influência do sono sobre a evolução funcional destes pacientes.  

Portanto, o objetivo geral deste estudo foi analisar a relação entre funcionalidade 

e sono em pacientes em estágio crônico de acidente vascular encefálico, tendo como 

objetivos específicos: avaliar a relação entre ritmo de atividade/repouso e 

funcionalidade; verificar a relação entre o nível de atividade diurna mensurado pela 

actimetria e a funcionalidade mensurada por uma medida padrão; e analisar a relação 

entre função cognitiva e sono nestes pacientes. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

  

 

 
 
 
 

 

2.1 Caracterização do estudo 
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Foi realizado um estudo observacional analítico transversal. A pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de ética em pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes 

(CEP-HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Anexo 1) e conduzido 

de acordo com os critérios estabelecidos pela resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS). 

 

2.2 Casuística  

  

 Participaram da pesquisa 30 indivíduos, sendo 16 do sexo masculino e 14 do 

sexo feminino, atendidos em serviços de fisioterapia da cidade de Juazeiro do Norte-

CE.  Em 2003, a cidade de Juazeiro apresentou, segundo o Sistema de Informações 

Hospitalares, uma taxa de internação por acidente vascular cerebral (40 anos ou mais) 

da ordem de 92,34/10.000 hab., o que representa alta incidência quando comparada 

com a taxa do estado do Ceará (44,54) e do Brasil (51,66). Em 2009, esta taxa foi de 

44,9 contra 26,0 do estado, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado de Ceará. 

Os participantes foram informados quanto aos procedimentos da pesquisa e 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice 2).  

 

2.2.1 Critérios de inclusão 

 

 Foram incluídos no estudo os indivíduos encontrados nos serviços de fisioterapia 

da cidade de Juazeiro do Norte-CE no período de abril a julho de 2009 que 

apresentaram os seguintes critérios: 

 

• Faixa etária entre 55 e 75 anos; 

• Diagnóstico médico de acidente vascular encefálico; 

• Lesão cerebral unilateral, não recorrente; 

• Tempo de lesão entre 6 e 60 meses; 
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• Ausência de diagnóstico de depressão;  

• Capacidade de compreender instruções verbais e submeter-se a uma entrevista, 

avaliada pelo entendimento verbal do participante do termo de consentimento 

livre e esclarecido; 

• Ausência de qualquer outra condição incapacitante além da seqüela do AVE, 

como dores crônicas, doenças respiratórias crônicas, amputação, vertigem atual 

ou pregressa, ou outros distúrbios neurológicos prévios ao AVE; 

• Ser usuário do Sistema Único de Saúde. 

 

2.2.2 Critérios de exclusão 

 

• Uso inadequado da instrumentação fornecida ao paciente. 

 

2.3 Procedimentos  

 

Os pacientes foram convidados a participar do estudo nos próprios serviços de 

fisioterapia, após a realização do tratamento ou enquanto esperavam para serem 

atendidos. Após a aceitação em participar da pesquisa, foram submetidos a uma 

avaliação inicial quando foram obtidos os dados pessoais, dados clínicos e 

antecedentes pessoais (Apêndice 1), e por meio da qual se verificou a obediência ou 

não aos critérios de inclusão. Incluídos no estudo, os voluntários foram submetidos aos 

demais instrumentos de avaliação. 

 

2.4 Instrumentos de avaliação 

 

 A fim de melhor caracterizar a amostra e determinar a relação entre estes dados 

com as variáveis objetos deste estudo, os participantes foram submetidos a uma 

avaliação do estado mental e da severidade do AVE, por meio dos seguintes 

instrumentos: 
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• National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) - Anexo 2: medida capaz de 

prever a evolução ou o prognóstico dos pacientes e o grau de comprometimento ou 

a severidade do AVE. O escore total varia de 0 a 42 pontos. Pontuação até 5 

representa comprometimento leve, entre 6 e 13 pontos comprometimento moderado 

e 14 pontos ou mais comprometimento grave52. Foi validada para a língua 

portuguesa por Guimarães e Guimarães (2004)53 e sua confiabilidade foi descrita 

em Caneda et al. (2006)54. 
 

• Mini-exame do Estado Mental (MEEM) - Anexo 3: avalia orientação espacial e 

temporal, memória imediata e de evocação, concentração, cálculo, linguagem e 

domínio espacial, possuindo escore máximo de 3055,56. O ponto de corte varia 

conforme a escolaridade: Para os analfabetos, 19; de 1 a 3 anos de escolaridade, 

23; de 4 a 7 anos, 24; e acima de 7 anos de instrução, 28 pontos56. Este teste foi 

validado para o Brasil por Lourenço (2002)57. 

 

2.4.1 Actimetria 

 

 A actimetria foi empregada para a avaliação objetiva do sono e do ritmo de 

atividade/repouso. 
 Foi utilizado o actímetro Actiwatch®-16/Mini Mitter, que possui uma memória de 

16 KB e utiliza um acelerômetro para monitorar o grau e velocidade de movimento, com 

freqüência máxima de amostragem de 32 Hz. Os dados foram coletados em épocas de 

1 minuto e analisados através do software actiware-sleep versão 3.4. Os participantes 

utilizaram o dispositivo durante 7 dias e noites consecutivas no pulso no membro não 

acometido e foram orientados quanto a sua utilização da seguinte forma: manter o 

aparelho no braço continuamente durantes os 7 dias e apertar no botão de marcação 

existente no actímetro nos horários que fossem se deitar para dormir e ao se levantar. 

Os voluntários preencheram ainda um diário do sono (Anexo 4) concomitantemente. 

Todos os participantes foram treinados quanto à marcação no actímetro no momento 
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da entrevista, sendo solicitado auxílio e supervisão do cuidador quando observada 

qualquer dificuldade no manuseio do aparelho ou para o preenchimento do diário do 

sono. Os actímetros foram disponibilizados pelo departamento de fisioterapia da UFRN. 

   

Os parâmetros de avaliação do sono utilizados foram:  

 

• Tempo real de sono (TRS): quantidade de tempo entre o início do sono e o final 

do sono que tem o escore de sono de acordo com o algoritmo do actímetro. É 

determinado pelo sumário do número de épocas que não excedam o limiar de 

sensibilidade multiplicado pelo comprimento de épocas em minutos. Para 

determinar o início do sono, o software procura pelos primeiros 10 minutos no 

qual não mais que uma época tem o escore determinado como movimento. Da 

mesma forma, para calcular o fim do sono, o software procura os últimos 10 

minutos no qual não mais que uma época possui o escore de imóvel. 

• Tempo de vigília após o início do sono (wake after sleep onset / WASO): 
quantidade de tempo entre o início e fim de sono que tem o escore de vigília de 

acordo com o algoritmo do actímetro. É determinado pelo sumário do número de 

épocas que excedem o limiar de sensibilidade multiplicado pelo comprimento de 

épocas em minutos. 

• Porcentagem de WASO (WASO %): determinado pela divisão do tempo de 

vigília pelo tempo suposto de sono (tempo entre o início e o fim do sono) 

multiplicado por 100. 

• Eficiência do sono (ES): divisão do tempo real de sono pelo tempo na cama e 

multiplicado por 100. 

• Latência para o sono (LS): período de tempo requerido para o início do sono 

após ir para a cama. É o período entre a hora de ir pra cama e o início do sono.  

• Índice de fragmentação do sono (IF): Índice de agitação, inquietação 

(movimento noturno). Calculado pelo sumário da porcentagem do número de 

minutos em movimento com a porcentagem de fases de imobilidade de 1 minuto 

durante o tempo suposto de sono. 
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• Média do escore de atividade (EA): magnitude de atividade baseado por época 

durante o sono. Determinado pela divisão do escore total de atividade pelo 

número de épocas durante o período suposto de sono. 

 

Os parâmetros acima foram representados por uma média de todas as noites a 

fim de minimizar a variabilidade noite a noite (DAM et al., 2008)58.  

Para a avaliação do ritmo de repouso-atividade foi empregado o software 

MATLAB, sendo utilizados 5 dias completos da actimetria dos voluntários. Os seguintes 

dados foram coletados: 

 

• Estabilidade interdiária (Interdaily stability - IS): quantifica a extensão em que 

todos os perfis de atividade registrados em 24 horas se assemelham entre si. É 

calculada como a razão entre a variância da média-padrão de 24 horas em torno 

da média e a variância geral 59-61. Foram utilizados para análise intervalos de 

tempo de 1, 5, 10, 20, 30, 45, 60 e 360 minutos (IS1, IS5, IS10, IS20, IS30, IS45, 

IS60, IS360) 

• Variabilidade Intradiária (Intradaily variability - IV): quantifica a fragmentação do 

ritmo, como a freqüência e extensão de transições entre períodos de repouso e 

atividade. É calculada como a razão entre a média dos quadrados da diferença 

entre intervalos de tempos consecutivos e a média dos quadrados da variância 

geral 59-61. Foi calculada utilizando intervalos de tempo de 1, 5, 10, 20, 30, 45, 60 

e 360 minutos (IV1, IV5, IV10, IV20, IV30, IV45, IV60 e IV360). 

• Nível mínimo de atividade (L5): calculado como a média de atividade do 

período de 5 horas menos ativo dos cinco dias analisados, com valores altos 

indicando agitação noturna. Esta medida também foi obtida de cada dia (período 

de 24 horas). A média aritmética do L5 dos 5 dias analisados foi denominada 

média de L5 59. 

• Nível máximo de atividade diurna (M10): calculado como a média de atividade 

do período de 10 horas mais ativo dos cinco dias analisados. Esta medida 

também foi obtida de cada dia (período de 24 horas) e a média aritmética dos 5 

dias analisados foi denominada média de M10 59. 
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2.4.2 Avaliação subjetiva do sono   

 

 Esta avaliação foi realizada por meio dos seguintes questionários: 

 

• Questionário de Horne e Ostberg - Anexo 5: composto por 19 itens e avalia a 

matutinidade ou vespertinidade dos sujeitos, contendo questões acerca dos 

melhores horários para dormir e manter-se acordado, bem como para realizar 

determinadas atividades62.  

• Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh - Anexo 6: composto por 19 itens, 

agrupados em sete componentes: qualidade subjetiva do sono, latência do sono, 

duração do sono, eficiência habitual do sono, distúrbios do sono, uso de 

medicação para dormir e disfunção durante o dia63. Sua pontuação varia de 0 a 

21, e quanto maior a pontuação pior a qualidade do sono. Um escore global 

maior que 5 indica que o indivíduo possui grandes dificuldades em pelo menos 

dois componentes, ou dificuldades moderadas em mais de três componentes64.  

• Escala de Sonolência de Epworth - Anexo 7: avalia a presença de sonolência 

excessiva diurna por meio de oito situações do cotidiano, que requerem desde 

pouca atenção até um elevado grau concentração. A soma do escore total varia 

de 0 a 24 e escore acima de 9 sugere sonolência excessiva diurna64,65. 

• Questionário de Berlim - Anexo 8: avalia o risco para síndrome da apnéia e 

hipopnéia obstrutiva do sono (SAHOS).  Possui 3 categorias, com duas ou mais 

classificadas como positivas indicando alto risco para SAHOS65. 

 

2.4.3 Avaliação funcional: 

 

 As medidas utilizadas para avaliação funcional foram: 
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• Medida de Independência Funcional (MIF) - Anexo 9: consiste em uma escala 

ordinal com 18 itens, cada um com uma cotação máxima de 7, indicando 

independência completa, e mínima de 1, correspondente à dependência total, 

sendo a pontuação máxima de 126 e a mínima de 18. A medida enfoca seis 

áreas funcionais: cuidados pessoais, controle esfincteriano, mobilidade, 

locomoção (MIF motora), comunicação e cognição social (MIF cognitiva). Apenas 

o componente motor da escala foi utilizado e sua validação está descrita em 

Riberto et al. (2004)66.  

• Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) - Anexo 10: constitui uma lista de 14 

tarefas que devem ser realizadas pelo paciente no momento da avaliação. Cada 

tarefa utiliza uma escala de marcação de 0 a 4, onde 0 significa incapaz de 

realizar e 4 capaz de realizar sem dificuldade. O escore total máximo é 56 e já foi 

validado para a língua portuguesa22,67,68.  

 

2.5 Análise dos dados 

 

 A caracterização da amostra foi realizada através de estatística descritiva. As 

variáveis foram apresentadas como medidas de tendência central e desvios-padrão ou 

como números e porcentagens. A relação entre as variáveis foi analisada através de 

testes de correlação e comparação.  

 As variáveis métricas foram submetidas ao teste de Kolmogorov-Smirnov para 

análise da normalidade. Todas apresentaram distribuição normal. 

O coeficiente de correlação de Spearman foi empregado para análise de 

correlação das variáveis independência funcional (MIF) e equilíbrio com as variáveis 

subjetivas e objetivas de avaliação do sono e com as variáveis de avaliação do ritmo 

atividade/repouso. A relação entre sono e ritmo atividade/repouso foi investigada 

através do coeficiente de correlação de Spearman para as variáveis ordinais ou não 

métricas e coeficiente de correlação de Pearson para as variáveis quantitativas 

métricas. 
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 A funcionalidade, o sono e o ritmo de atividade-repouso foram avaliados também 

em função do estado cognitivo. Para isso utilizou-se o teste t de student (variáveis 

métricas) ou Mann-Witney (variáveis ordinais) comparando estes parâmetros entre os 

indivíduos que apresentaram ou não déficit cognitivo conforme o Mini-Exame do Estado 

Mental. 

Algumas variáveis relacionadas ao sono foram ainda categorizadas para análise 

da relação entre funcionalidade e sono através da comparação das medidas de 

funcionalidade (MIF e EEB) entre as diferentes categorias, empregando-se o teste de 

Mann-Witney. As variáveis correspondentes ao Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburgh, à Escala de Sonolência de Epworth e ao Questionário de Berlim foram 

categorizadas utilizando os pontos de corte já descritos. O ponto de corte utilizado para 

categorizar o tempo real de sono foi 6 horas; para o tempo de vigília após o início do 

sono foi de 90 minutos; para a latência para o sono foi 30 minutos; e para a eficiência 

do sono foi 80%, conforme Dam et al. (2008)58. Para o índice de fragmentação e média 

do escore de atividade a média foi utilizada com ponto de corte. 

A relação entre as variáveis idade e tempo de seqüela com as variáveis 

zrelacionadas à avaliação funcional, sono e ritmo atividade/repouso também foi 

analisada. O coeficiente correlação de Spearman foi empregado para análise de 

correlação entre as medidas idade e tempo de seqüela e as variáveis não métricas. O 

coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para as variáveis métricas. As 

variáveis correspondentes ao sono, ritmo e funcionalidade foram comparadas ainda 

entre dois grupos de faixa etária (idade abaixo e acima de 65 anos) e entre os 

indivíduos do sexo masculino e feminino utilizando o teste t de student ou Mann-Witney. 

O programa estatístico SPSS 16.0 foi utilizado para realização dos testes 

estatísticos adotando-se nível de significância de 5%. 
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3.1 Caracterização da amostra  

 

 Participaram do estudo 16 homens e 14 mulheres com média de idade de 64,2 ± 

7,4 anos e tempo de seqüela do AVE 19,7 ± 14,2 meses (Tabela 1).  

 
Tabela 1. Características gerais dos participantes 
Idade, média ± DP 64,2 ± 7,4
Gênero 
   Masculino, n (%) 16 (53,3)
   Feminino, n (%) 14 (46,7)
Índice de Massa corporal, kg/m², média ± DP 26,5 ± 3,2
   Masculino, n (%)  26,3 ± 3,4
   Feminino, n (%) 26,6 ± 3,2 
Tempo de seqüela, meses, média ± DP 19,7 ± 14,2
DP = desvio-padrão. 
 
 Dos 30 participantes do estudo, 25 (83,3%) declararam serem portadores de 

hipertensão arterial, enquanto o diabetes foi confirmado por 6 participantes (20%). 

11 pacientes (36,7%), 8 mulheres e 3 homens, reportaram uma rotina diária mais 

ativa em relação aos demais, ou a presença mais marcante de um ritmo social, 

caracterizada principalmente por ocupação em atividades domésticas, exercícios ativos 

realizados em casa e realização de caminhadas, sendo que duas mulheres e um 

homem reportaram continuar exercendo pelo menos em parte suas atividades 

ocupacionais profissionais. 

Déficit cognitivo foi observado em 16 participantes (53,3%) de acordo com o 

Mini-Exame do Estado Mental (MEEM). 14 participantes (46,7%) possuíam algum nível 

de escolaridade enquanto 16 pacientes (53,3%) não eram alfabetizados. A média do 

MEEM e o número de pacientes que apresentaram déficit cognitivo por grupo de 

escolaridade encontram-se na tabela 2.  

Qualidade de sono ruim (escore maior que 5 no índice de qualidade do sono de 

Pittsburgh) foi encontrada em 56,7% dos participantes, 46,7% apresentaram alto risco 

para SAHOS de acordo com o questionário de Berlim e 26,7% apresentaram 

sonolência excessiva, conforme a Escala de sonolência de Epworth. O cronotipo 

predominante foi matutino moderado (Tabela 3).  
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Tabela 2. Dados do nível de escolaridade dos participantes, MEEM (média e ponto de corte) e 
número de pacientes com déficit cognitivo por nível de escolaridade. � ± DP: média ± desvio 
padrão. 
Tempo de escolaridade, n(%) MEEM, � ± 

DP 
Ponto de corte Déficit cognitivo, n  

Não alfabetizados -16 (53,3%) 19,7 ± 4,6 19 8 
1 a 3 anos - 2 (6,7%) 24,5 ± 2,1 23 0 
4 a 7 anos - 8 (26,7%) 25 ± 2,8 24 4 
Mais de 7 anos - 4 (13,3%) 19,3 ± 6,0 28 4 
 

 
Tabela 3. Dados subjetivos do padrão de sono dos participantes. 
Escore do questionário de Horne e Ostberg 62,4 ± 13,1 
   Matutino extremo, n (%) 9 (23,1) 
   Matutino moderado, n (%) 13 (33,3) 
   Indiferente, n (%) 7 (17,9) 
   Vespertino moderado, n (%) 1 (2,6) 
Escore do IQSP, média ± DP 7,5 ± 4,7 
   IQSP > 5, n (%) 17 (56,7) 
Escore da ESE, média ± DP 8,3 ± 5,1 
   ESE ≥ 10, n (%) 8 (26,7) 
Risco para SAHOS (questionário de Berlim), n (%) 14 (46,7) 
DP = desvio-padrão.  

 

Os dados da actimetria apontaram, em mais de 50% dos participantes, para uma 

baixa eficiência do sono, tempo real de sono menor que 6 horas de duração e tempo de 

vigília após o início do sono maior ou igual a 90 minutos, e metade da amostra 

apresentou latência para o sono maior que 30 minutos (Tabela 4). 

 
Tabela 4. Padrão de sono dos participantes – actimetria 
Tempo real de sono, minutos, média ± DP 333,1 ± 68,1
    < 6 horas, n (%) 19 (65,5)
    6-8 horas, n (%) 11 (34,5)
Tempo de vigília após início do sono, minutos, média ± DP 95 ± 31,3
    ≥ 90 minutos, n (%) 18 (60,0)
Latência para o sono, média ± DP 33,9 ± 25,6
    ≥ 30 minutos 15 (50,0)
Eficiência para o sono, média ± DP 68,1 ± 9,3
    < 80 %, n (%) 26 (86,7)
Índice de Fragmentação, média ± DP 44,8 ± 15,8 
Escore médio de atividade, média ± DP 37,3 ± 16,2
DP = desvio-padrão.  
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Os valores médios da variabilidade intradiária, estabilidade interdiária, nível 

máximo (M10) e mínimo (L5) de atividade estão dispostos na tabela 5.  Tanto a 

variabilidade quanto a estabilidade aumentaram, em média, quanto maior foi o intervalo 

de tempo analisado. Actogramas apresentando diferenças nas variáveis no grupo de 

estudo encontram-se nas figuras 1 e 2. 

O severidade do AVE foi leve em 23 pacientes e moderada em 7 participantes, 

com nenhum paciente sendo classificado com comprometimento grave de acordo com 

a NIHSS.  Os escores médios da Medida de Independência Funcional, Escala de 

Equilíbrio de Berg e Escala do AVE (NIHSS) encontram-se na Tabela 6.  

 
Tabela 5. Variabilidade intradiária, estabilidade interdiária, nível máximo (M10) e mínimo (L5) de 
atividade total e médio. Os valores são média ± desvio-padrão. 

IV1 0,48 ± 0,14 IS1 0,37 ± 0,08  
IV5 0,55 ± 0,13 IS5 0,43 ± 0,10 
IV10 0,66 ± 0,15 IS10 0,46 ± 0,11 
IV20 0,77 ± 0,15 IS20 0,51 ± 0,12 
IV30 0,82 ± 0,19 IS30 0,54 ± 0,13 
IV45 0,88 ± 0,22 IS45 0,58 ± 0,14 
IV60 0,93 ± 0,22 IS60 0,62 ± 0,14 

IV360 2,31 ± 0,33 IS360 0,78 ± 0,18 
M10 288563 ± 125956,9 L5 5000 ± 3286,5 

Média de M10 242060,8 ± 1,08 Média de L5 8308,3 ± 4620,4  
 
Tabela 6. Severidade do AVE, independência funcional e equilíbrio dos participantes do 
estudo. 
NIHSS, média ± DP 3,7 ± 2,2
  Leve, n (%) 23 (76,7%)
  Moderado, n (%) 7 (23,3)  
Medida de independência funcional (componente motor), média ± DP 63,7 ± 10,3 
Escala de Equilíbrio de Berg, média ± DP 41,8 ± 10,5 
DP = desvio-padrão. 
  
 Avaliando-se a relação dos dados clínicos dos participantes com o sono subjetivo 

(IQSP e ESE), o sono objetivo (TRS, WASO, ES, LS, IF, EA), o ritmo de atividade-

repouso (IV, IS, L5, M10) e a funcionalidade (MIF e EEB) não observou-se, inicialmente, 

diferença estatisticamente significativa na análise comparativa das variáveis subjetivas 

e objetivas de sono, ritmo de atividade repouso e funcionalidade por grupo de faixa 

etária (65 anos ou mais e inferior a 65 anos). Na análise de correlação, não houve 

também correlação significativa entre idade e estas variáveis, demonstrando que, neste  
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(A) 

(B) 

 
Figura 1. Actogramas de pacientes com maior (A) e menor (B) nível de atividade da amostra. 
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(A) 

 
(B) 

 

 

Figura 2. Actogramas dos pacientes que apresentam maior (A) e menor (B) variabilidade 

intradiária (IV30) na amostra. 
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estudo, a idade não interferiu no comportamento das variáveis.  

Quando comparadas as variáveis em relação ao gênero, os homens 

apresentaram um tempo real de sono (TRS) e eficiência do sono (ES) 

significativamente menor que as mulheres, enquanto o tempo de vigília após o início do 

sono (WASO), o índice de fragmentação (IF), escore médio de atividade (EA), a 

variabilidade intradiária (IV1, IV5, IV10, IV20, IV30, IV45) e L5 foram significativamente 

maiores (tabela 7), indicando uma pior qualidade do sono e maior fragmentação do 

ritmo para os pacientes do sexo masculino. Quanto à qualidade do sono (IQSP), 

sonolência (ESE), latência para o sono, estabilidade interdiária e nível máximo de 

atividade e condição funcional (MIF e EEB) não houve diferença significativa entre os 

gêneros.  
 

Tabela 7. Variáveis com diferença estatisticamente significativa entre pacientes do sexo 
masculino e feminino e valores de p. Os valores da variabilidade intradiária representam o 
intervalo de tempo analisado que apresentou p-valor mais significativo na comparação entre os 
sexos. Os valores são média ± desvio padrão. 

 TRS ES WASO IF 
Masc 301,1 ± 72,5 62,9 ± 8,1 75,5 ± 26,6 56,5 ± 17,1 

Fem 369,8 ± 39,8 74,0 ± 6,8 33,9 ± 25,6 37,4 ± 8,3 

p-valor 0,003 0,000 0,001 0,001 

 
 EA IV20 L5 

Masc 43,9 ± 9,9 0,85 ± 0,13 6443,9 ± 3392,5 

Fem 29,7 ± 18,9 0,68 ± 0,13 3349,9 ± 2305,6 

p-valor 0,014 0,001 0,008 

 

 A severidade do AVE (escore NIHSS) correlacionou-se de forma inversa com a 

independência funcional (MIF; r = -0,644 / p= 0,000) e equilíbrio (EEB; r= -0,577 / p= 

0,001), e apresentou correlação positiva com a estabilidade interdiária (IS5 a 60), sendo 

a mais forte com IS60 (r=0,442; p=0,016), mas não mostrou qualquer correlação 

significativa com parâmetros do sono e demais variáveis do  ritmo de atividade-repouso. 

Na comparação entre os pacientes de acordo com o grau de severidade do AVE 

observou-se que os participantes do grupo com severidade leve obtiveram 

independência funcional (p=0,000) e equilíbrio (p=0,030) significativamente maior em 
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relação ao grupo com severidade moderada, o que indica uma relação direta destas 

variáveis com a NIHSS. Não houve diferença entre os grupos para as variáveis 

subjetivas e objetivas de avaliação do sono e para o ritmo de atividade-repouso.  

 Os pacientes que apresentaram déficit cognitivo, conforme o MEEM, obtiveram 

um pior equilíbrio (p= 0,039), menor M10 (p= 0,036) e média de M10 (p= 0,033), 

indicando uma função mais pobre, mas não apresentaram diferença em relação à 

independência funcional, medidas relacionadas ao sono e demais medidas do ritmo de 

atividade-repouso. 

 O IMC se correlacionou inversamente com a estabilidade interdiária (IS10 a 60), 

com correlação mais forte ente IMC e IS30 (r= -0,512; p=0,015). Independência 

funcional (MIF) e equilíbrio (EEB) se correlacionaram positivamente entre si (r = 0,544; 

p = 0,002). O tempo de lesão não apresentou correlação significativa com nenhuma das 

variáveis deste estudo.  

 

3.2 Sono e funcionalidade 

 

 A qualidade subjetiva do sono (IQSP) não apresentou correlação significativa 

com independência funcional ou equilíbrio. Na comparação entre os pacientes com 

qualidade de sono boa ou ruim também não houve diferença significativa para estas 

medidas. Não houve diferença entre qualquer medida do sono entre os diferentes 

cronotipos observados nos participantes. 

Quando comparados os pacientes com ou sem alto risco para SAHOS, de 

acordo com o Questionário de Berlim, não houve diferença significativa quanto à 

independência funcional e equilíbrio, entretanto, os pacientes do grupo de alto risco 

apresentaram uma tendência a menor independência funcional, pior equilíbrio, maior 

severidade do AVE e pior qualidade do sono (Tabela 8). 

Foi encontrada uma correlação inversa entre a Escala de Sonolência de Epworth 

e a Escala de Equilíbrio de Berg (p= -0,457; r = 0,011), na qual maior sonolência se 

correlacionou com pior equilíbrio (Figura 3). Tempo real de sono, tempo de vigília após 

início do sono, latência para o sono, eficiência do sono, índice de fragmentação e 
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escore médio de atividade noturna não alcançaram correlação significativa com as 

medidas de equilíbrio e independência funcional utilizadas.  

 
Tabela 8. Comparação das médias da Medida de Independência Funcional (MIF) e Escala de 
Equilíbrio de Berg (EEB) e parâmetros de sono entre os pacientes com alto e baixo risco para 
SAHOS conforme o questionário de Berlim. IMC: índice de massa corporal; NIHSS: National 
Institute of Health Stroke Scale; IPQS: Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh; WASO: 
tempo de vigília após o início do sono; IF: índice de Fragmentação; MIF: Medida de 
Independência Funcional; EEB: Escala de Equillíbrio de Berg.  Os valores são média ± DP.  
  Alto risco  

para SAHOS 
Baixo risco  
para SAHOS 

IMC  27,0 ± 2,9 26,1 ± 3,6 
NIHSS  4,4 ± 2,1 3,1 ± 2,2 
IQSP  10,1 ± 6,1 6,4 ± 3,0 
ESSE  8,9 ± 5,6 8,3 ± 5,2 
WASO  97,6 ± 38,7 91,0 ± 28,5 
LATENCIA  36,6 ± 18,6 28,0 ± 19,0 
EFICIENCIA  67,7 ± 7,9 69,1 ± 9,5 
IF  44,4 ± 12,7 41,4 ± 14,0 
MIF  61 ± 8,3 67,2 ± 10,3 
EEB  41,4 ± 9,7 45,7 ± 5,5 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Correlação entre Escala de sonolência de Epworth e Escala de Equilíbrio de Berg. A 
linha indica a regressão linear (coeficiente de correlação de Spearman r = -0,457; p = 0,011). 
 

Não foi observada diferença significativa quanto à independência funcional e 

equilíbrio na análise comparativa entre as categorias das variáveis do sono: sonolência 
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(ESE), tempo real de sono, tempo de vigília após o início do sono, latência para o sono, 

eficiência para o sono, índice de fragmentação e média do escore de atividade.  
 

3.3 Ritmo atividade-repouso e funcionalidade  

 

 Variabilidade intradiária, estabilidade interdiária, nível máximo de atividade (M10) 

e nível mínimo de atividade (L5) não apresentaram correlação significativa com 

independência funcional ou equilíbrio.  

  

3.4 Ritmo de atividade-repouso e sono  

 

Os pacientes que apresentaram sonolência excessiva diurna (ESE) obtiveram 

variabilidade intradiária (IV45) significativamente maior (r=0,464; p=0,011), ou seja, 

ritmo mais fragmentado, sem diferença significativa para as outras variáveis do ritmo 

atividade-repouso. Não houve diferença significativa no ritmo de atividade-repouso 

entre os pacientes classificados com qualidade de sono boa ou ruim (IPQS). 

Foi encontrada uma correlação negativa da variabilidade intradiária com tempo 

real de sono (IV5 a 60; r = -0,535; p=0,002/IV30) e eficiência do sono (IV5 a 30; r= -

0,563; p=0,001/IV10), e uma correlação positiva com tempo de vigília após o início do 

sono (IV1 a 20; r=0,509; p=0,004/IV10), porcentagem de tempo de vigília após início do 

sono (IV1 a 45; r= -0,603; p=0,000/IV10) e índice de fragmentação (IV1 a 45; r=0,607; 

p=0,000/IV10), o que sugere que pior qualidade do sono associou-se a um ritmo mais 

fragmentado. 

Estabilidade interdiária não se correlacionou significativamente com qualquer 

variável relacionada ao sono, mas obteve uma correlação negativa com a variabilidade 

intradiária (r= -0,626; p=0,000). Maior L5 se correlacionou significativamente com menor 

tempo total de sono (r= -0,601; p=0,000), menor eficiência do sono (r= -0,692; p=0,000), 

maior tempo de vigília após o início do sono (r=0,655; p=0,000), maior porcentagem de 

tempo de vigília após o início do sono (r= 0,818; p=0,000), maior índice de 
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fragmentação (r= 0,604; p=0,000) e maior escore médio de atividade (r=0,677; 

p=0,000), o que aponta para a relação direta desta medida como indicativa do padrão 

de sono. 

O nível máximo de atividade (M10) se correlacionou de forma negativa com o 

índice de fragmentação (r= -0,391; p=0,033) e com a variabilidade intradiária (IV1 a 60; 

r= -0,675; p=0,000/IV20) e apresentou correlação positiva com a estabilidade interdiária 

(IS1 a 20; r=0,563; p=0,00/IS1). Correlação negativa entre índice de fragmentação e 

média de M10 também foi encontrada (r= -0,376; p=0,041). Assim, observou-se que 

maior nível de atividade associou-se a sono mais fragmentado e ritmo mais 

fragmentado e menos estável. 

Não houve diferença significativa para variabilidade intradiária, estabilidade 

interdiária, L5 e M10 entre os pacientes com alto e baixo risco para SAHOS. 
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4 DISCUSSÃO 
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No presente estudo observamos que alterações no padrão de sono foram 

presentes em até 87% dos participantes, sendo a alteração mais freqüente a baixa 

eficiência do sono (86,7%), seguida pela presença de tempo de vigília maior que 90 

minutos após o início do sono (60%), baixa qualidade subjetiva de sono (56,7%), 

dificuldade de iniciação do sono (latência para o sono > 30 min) (50%) e sonolência 

excessiva diurna (26,7%). Embora com algumas diferenças nas proporções, estes 

resultados estão de acordo com outros estudos, que reportam problemas de sono em 

pacientes após AVE 33,40,41,69,70. Nossos achados confirmam ainda a alta prevalência de 

sintomas de apnéia do sono em pacientes que sofreram AVE (46,7%) como apontam 

pesquisas anteriores71,72. 

Em nosso estudo, os homens apresentaram uma pior qualidade do sono do que 

as mulheres, constatada por uma menor eficiência e maior fragmentação do sono e por 

maior escore médio de atividade noturno. Os participantes do sexo masculino 

apresentaram ainda um ritmo mais fragmentado, com maior variabilidade intradiária. 

Não foram encontrados relatos na literatura comparando o sono e ritmo de 

atividade/repouso entre homens e mulheres que sofreram AVE. Um único estudo, de 

investigação sobre apnéia do sono em pacientes com AVE, comparou o índice de 

apnéia-hipopnéia entre homens e mulheres, não encontrando diferença73. Entretanto, 

em estudo com indivíduos de meia idade a idosos foram observados mais distúrbios do 

sono em mulheres do que em homens74.  

Campos et al. (2005)41 apontam que pacientes em estágio crônico após AVE, em 

sua maioria, não recuperam suas atividades sociais e ocupacionais sendo menos 

expostos aos zeitgebers, ou agentes externos sincronizadores de ritmos biológicos, 

fundamentais à organização do ciclo sono-vigília. No presente estudo, observou-se que 

63,3% dos participantes marcadamente apresentaram alterações em seu ritmo social, o 

que pode explicar as alterações no padrão de sono encontradas, assim como as 

diferenças supracitadas entre homens e mulheres, uma vez que as alterações no ritmo 

social predominaram nos homens. É possível que estas diferenças se devam também à 

presença mais marcante de sintomas de apnéia do sono em homens do que em 

mulheres.  
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Estudos apontam que a aprendizagem motora pode estar prejudicada em 

indivíduos idosos92 e reportam evidências de que a consolidação motora sono-

dependente diminui com idade93, o que poderia ser um viés no presente estudo, com 

idosos incluídos na amostra. Entretanto, não foram observadas diferenças significativas 

quanto à funcionalidade, sono e ritmo no subgrupo de idosos da nossa amostra. 

Déficit cognitivo foi encontrado em 53,3% dos participantes e associado à pior 

equilíbrio e menor nível de atividade. A alta prevalência de comprometimento cognitivo 

em pacientes após AVE é consenso em outros trabalhos12,13,75,76, entretanto, estudos 

que investigaram a relação entre cognição e condição funcional após AVE são 

controversos e diferem quanto aos instrumentos utilizados para avaliação dos dois 

domínios. Costa (2005)75 identificou associação entre estado cognitivo (MEEM) e 

condição funcional (Índice de Barthel) em pacientes com acidente vascular cerebral, 

como observado também no estudo de Saxena et al.(2007)76, enquanto Sicolli et al. 

(2008)13 não demonstraram nenhuma associação entre melhora funcional e alterações 

da função cognitiva. Chen et al.(2010)77, utilizando outro instrumento de avaliação 

cognitiva verificou uma influência da cognição no controle do equilíbrio após o AVE. Em 

nosso estudo também foi encontrada uma associação entre cognição e equilíbrio, o que 

poderia estar ligado à idéia de que elementos cognitivos possuem papel importante no 

processo de aprendizagem envolvido na recuperação funcional (Costa, 2005)75.  

Em relação ao sono, fragmentação e estabilidade do ritmo não foram 

identificadas diferenças entre os pacientes de acordo com o nível cognitivo, diferente do 

encontrados em outros estudos. Sicolli et al. (2008)13 reportaram associação entre sono 

e cognição após AVE na qual a qualidade do sono foi particularmente relacionada com 

a atenção, enquanto o sono REM e de ondas lentas foram mais especificamente 

ligados a recuperação da memória não verbal. Witting et al. (1990)78 apontam que os 

distúrbios  do ritmo de atividade-repouso aumentam com a severidade da demência. O 

fato de não ter sido encontrada qualquer associação entre estado cognitivo e sono no 

presente estudo pode ser devido à diferença em relação aos instrumentos utilizados, 

bem como à própria amostra daquele estudo, que foi mais jovem e com tempo de 

seqüela de até 12 meses. Isto poderia ainda indicar que a associação entre função 
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cognitiva e sono não é permanente, tendo em vista que a amostra do nosso estudo 

apresentou, em sua maioria, tempo de seqüela superior a doze meses.  

As medidas de independência funcional e equilíbrio apresentaram uma 

correlação entre si indicando uma associação direta como apontam outros autores68. 

Segundo Nichols et al. (1996)79 o equilíbrio é um importante preditor da reabilitação 

funcional após acidente vascular encefálico. Houve ainda uma associação entre estas 

medidas com a NIHSS, demonstrando coerência dos dados obtidos.  

Um dos principais achados deste estudo foi a relação encontrada entre 

sonolência e equilíbrio funcional, na qual maior sonolência relacionou-se a pior 

equilíbrio. A sonolência excessiva diurna é freqüentemente causada pelo sono 

inadequado, com quantidade e qualidade deficientes, e alterações do ritmo circadiano, 

com dessincronização do relógio circadiano com o meio ambiente. Suas conseqüências 

incluem prejuízos à função psicossocial e redução do desempenho em diversas tarefas 

do cotidiano80. 

Alguns estudos têm investigado a relação entre sonolência e controle postural, 

mas não foram encontrados estudos que investigassem a relação entre sono e/ou 

sonolência e equilíbrio em pacientes após AVE. Redução do controle postural foi 

relacionada com restrições crônicas de sono em trabalhadores com carga horária 

excessiva81. Liu et al. (2001)82 identificaram uma influência do aumento da sonolência 

no controle postural de homens adultos durante um período noturno de privação do 

sono. Nakano et al. (2001)83 também observaram resultados similares, enquanto Patel 

et al. (2008)47 não conseguiram demonstrar esta relação. Estes autores, entretanto, 

constataram que houve uma redução na estabilidade postural após 24 horas de 

privação de sono e sugerem que a ausência da associação entre sonolência subjetiva e 

controle postural pode ter sido em virtude do aumento momentâneo da atenção e 

motivação dos indivíduos durante a execução dos testes, o que não se aplica ao 

presente estudo, no qual foi realizada avaliação de sonolência crônica. Fabbri et al. 

(2006)46 também observaram que, depois de uma noite de privação de sono, houve 

uma redução na eficiência do controle postural particularmente marcada na condição 

em que os participantes desempenhavam os testes de olhos abertos (a performance 

nos testes de controle postural foi avaliada na condição de olhos abertos e fechados), o 
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que, segundo estes autores, pode indicar que o processo de controle postural é mais 

lento ou incapaz de utilizar as entradas visuais após uma noite sem sono. Patel et al. 

(2008)47 sugerem ainda que a privação do sono afeta a habilidade de aprender e 

responder apropriadamente a perturbações no equilíbrio e apontam que a falta de 

adaptação durante a privação de sono pode ser devida a uma redução na atenção, 

levando a uma integração sensorial mais lenta ou inapropriada, afetando a habilidade 

para escolher a resposta motora adequada para aumentar a estabilidade.  

A Escala de Sonolência de Epworth avalia o estado geral atual do indivíduo em 

relação à presença de sonolência excessiva. Sendo assim, não podemos dizer que, no 

presente estudo, os resultados dos testes de equilíbrio da Escala de Equilíbrio de Berg 

foram relacionados diretamente a presença de sonolência no momento dos testes. 

Entretanto, acreditamos que estes mecanismos supracitados podem, em parte, explicar 

os nossos achados, de forma que a presença de sonolência pode ter prejudicado a 

habilidade destes pacientes de readquirir o controle postural adequado após a lesão, 

resultando em maior deficiência no equilíbrio ou ainda que a sonolência em si possa ter 

afetado o desempenho dos testes da EEB. 

Por outro lado, no presente estudo não foi encontrada nenhuma associação 

entre equilíbrio e outras variáveis relacionadas ao sono e entre independência funcional 

e qualquer variável relacionada ao sono. Poucos estudos investigaram associação 

entre funcionalidade e sono em pacientes com AVE. Nossos resultados corroboram os 

achados de Schuiling et al. (2005)40, que não demonstraram diferenças na freqüência 

de distúrbios do sono entre pacientes com e sem restrições nas atividades da vida 

diária após 1 a 3 anos de AVE hemorrágico. Sicolli et al. (2008)13 também não 

identificaram nenhuma associação entre melhora funcional e alterações no sono 

avaliando pacientes da fase aguda para a fase de recuperação após AVE.   

Entretanto, em grupo de pacientes com lesão cerebral traumática, o padrão de 

sono organizado foi considerado altamente preditivo de melhor recuperação funcional84. 

Vock et al. (2002)70 demonstrou que alta eficiência do sono e baixo tempo de vigília 

após o início do sono no estágio agudo do AVE foram associados a melhores 

resultados funcionais (Índice de Barthel e Escala de Rankin modificada) a longo prazo. 

Estes autores sugerem que o padrão de sono do estágio mais inicial da lesão cerebral é 
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que pode estar relacionado com o grau de recuperação nos estágios posteriores. Esta 

pode ser uma explicação para ausência de associação entre a condição funcional e 

sono observada no presente estudo, no qual avaliou-se pacientes em estágio crônico 

do AVE, e pode indicar que durante a recuperação do paciente o sono e a função 

evoluam independentemente, como aponta Sicolli et al. (2008)13, já que em pacientes 

em estágio crônico não observamos associação.  É razoável também a idéia de que, 

em estágio crônico, a condição funcional destes indivíduos esteja mais estabilizada, e 

assim não receberia mais influência do estado de sono atual, entretanto poderia ter sido 

influenciada por condições de sono anteriores que, no caso, deveriam ser diferentes 

das atuais.  

Do mesmo modo, estudos sobre a ligação entre distúrbios respiratórios do sono 

e recuperação funcional em pacientes com AVE indicam que a presença desses 

distúrbios no estágio agudo da doença, particulamente nos primeiros dias após a lesão, 

implica em pior recuperação funcional a curto e longo prazo85,86,72. Good et al. (1996)85, 

demonstraram que tais distúrbios foram fator preditor de pior resultado funcional por até 

12 meses. Cherkassky et al.(2003)86 também observaram essa relação avaliando 

pacientes na admissão e durante a alta com a Medida de Independência Funcional. 

Yan-Fang e Yu-Ping (2009)72 demonstraram que o alto índice de apnéia-hipopnéia nos 

primeiros dias após o AVE foi fator preditor de pior desempenho funcional 3 meses 

após a lesão, mas em 6 meses esta associação não foi mais observada. Estes autores 

sugerem que os distúrbios respiratórios do sono apenas atrasem a velocidade de 

recuperação funcional ou ainda que melhorem durante a evolução dos pacientes 

causando um menor prejuízo. Entretanto, nestes estudos, o índice de apnéia-hiponéia, 

ou os distúrbios respiratórios do sono não foram avaliados durante a evolução do 

paciente.  

No presente estudo, avaliamos a relação entre sintomas de apnéia do sono 

(Berlim) e a condição funcional de pacientes em estágio crônico de AVE. Embora não 

tenha sido alcançada significância estatística, os pacientes categorizados no grupo de 

alto risco para apnéia do sono demonstraram uma tendência a apresentarem menor 

independência funcional, pior equilíbrio e maior severidade do AVE, o que sugere 

alguma associação entre sintomas de apnéia do sono e funcionalidade ainda no estágio 
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crônico, indicando que pode haver uma evolução simultânea de alguns aspectos do 

sono e da condição funcional destes pacientes, com uma possível influência do sono na 

função.  

É interessante observar ainda que um maior nível de atividade física, mensurado 

pelo Questionário Internacional de Atividade Física, foi associado à melhor eficiência do 

sono em estudo com pacientes crônicos após AVE87,sugerindo que o sono pode estar 

associado a outros componentes do desempenho funcional nesta população. Assim, 

outras medidas devem ser utilizadas na investigação desta relação em estudos 

posteriores. 

Variabilidade intradiária, estabilidade interdiária e nível mínimo de atividade (L5) 

não apresentaram correlação significativa com independência funcional ou equilíbrio. 

Diferentemente do esperado, o nível máximo de atividade diurna (M10) também não 

apresentou associação com as medidas de independência funcional ou equilíbrio, 

considerando que não houve correlação significativa. Este achado sugere que esta 

medida da actimetria não possui uma relação direta com a funcionalidade em pacientes 

em estágio crônico de AVE e, provavelmente, não pode ser utilizada para comparação 

entre pacientes em relação à funcionalidade.  Entretanto, estudos longitudinais devem 

ser desenvolvidos no sentido de avaliar e comparar alterações nestes parâmetros, 

particularmente MIF e M10, durante a evolução dos pacientes com seqüelas de AVE, e 

assim determinar a utilidade de M10 como medida na avaliação da evolução funcional 

nesta população.  

Embora não tenha sido possível demonstrar associação entre ritmo de atividade-

repouso com a condição funcional dos participantes, estudos em outras populações 

apontam que o nível de atividade diurno parece exercer um papel importante nos 

distúrbios do ritmo de atividade-repouso, que aparecem associados a um baixo nível de 

atividade em pacientes com Alzheimer59. Um achado importante no presente estudo foi 

a relação de M10 com o índice de fragmentação, variabilidade intradiária e estabilidade 

interdiária, de modo que maior nível de atividade (M10) associou-se a menor índice de 

fragmentação do sono e ritmo menos fragmentado e mais estável. 

Segundo Van Someren et al. (1996)59 as medidas IV, IS  e L5 refletem distúrbios 

do ritmo, enquanto M10 representa uma medida do nível de atividade diurno, de forma 
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que altos valores de M10 indicam um estilo de vida mais ativo em relação a valores 

mais baixos. Sendo assim, considerando que o estudo foi realizado com pacientes com 

AVE, menor M10 provavelmente representa uma condição do indivíduo de desenvolver 

um grau menor de atividade, ou ainda, uma vida menos ativa, o que pode ser 

decorrente dos déficits motores. Nossos resultados apontam para uma associação do 

nível de atividade dos pacientes tanto com a fragmentação e estabilidade do ritmo, 

quanto com a qualidade do sono, caracterizada aqui pelo índice de fragmentação, de 

modo que os indivíduos com o sono mais perturbado e ritmo menos estável e mais 

fragmentado atingiram um menor nível de atividade. Estes dados sugerem que, embora 

não tenha havido ligação entre o padrão de sono e as medidas de independência 

funcional e equilíbrio, houve associação entre o padrão de sono e o ritmo 

atividade/repouso com o nível máximo de atividade atingido pelos participantes, que 

pode estar representando algum componente da sua condição funcional.  

Alguns estudos com animais e seres humanos evidenciam que a fragmentação 

do sono pode produzir conseqüências no desempenho funcional. De acordo com Tartar 

et al. (2006)88 o sono fragmentado pode prejudicar a memória espacial e a plasticidade 

sináptica hipocampal em ratos. Ward et al. (2009)89, também em estudo com ratos, 

demonstraram prejuízos na habilidade de reter referência espacial em seguida ao sono 

fragmentado. Outros estudos demonstraram que o sono mais perturbado (menor 

duração e mais tempo de vigília durante a noite), incluindo o sono fragmentado, e maior 

sonolência diurna associaram-se com performance neuromuscular mais pobre e 

maiores limitações funcionais em idosos 50,58.  

Atividade física regular, o exercício ou nível de atividade têm sido associados à 

redução da prevalência e sintomas de distúrbios do sono74,90,91 e do ritmo de atividade-

repouso59, o que sugere que a relação encontrada pode ainda ser devida a um efeito 

negativo do menor nível de atividade sobre o sono.  

Foi observado ainda que maior variabilidade intradiária relacionou-se com menor 

tempo real de sono e eficiência do sono, maior tempo de vigília após o início do sono, 

porcentagem de tempo de vigília após início do sono, índice de fragmentação e 

sonolência excessiva diurna. A estabilidade do ritmo (IS), embora não tenha se 

correlacionado com qualquer variável relacionada ao sono, obteve uma relação inversa 
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com a variabilidade intradiária. Estes resultados sugerem que alterações no ritmo de 

atividade/repouso, ou a fragmentação do ritmo mais particularmente, podem ser um dos 

fatores relacionados aos problemas de sono identificados na amostra deste estudo ou 

vice-versa.  
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5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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No presente estudo observamos que, mesmo no estágio crônico do AVE, alguma 

associação entre padrão do sono, ritmo de atividade-repouso e funcionalidade foi 

encontrada nos participantes, confirmada principalmente pela associação entre 

sonolência e equilíbrio e pela relação do nível de atividade com fragmentação do sono 

e fragmentação e estabilidade do ritmo. Por se tratar de um estudo de natureza 

transversal, nossos achados não nos permitiram tirar conclusões acerca da relação 

causal entre alterações no ciclo sono-vigília e declínio de alguns componentes do 

desempenho. Outras limitações deste estudo incluíram o pequeno número amostral, a 

ausência de grupo controle e a falta de dados a respeito de características do AVE, 

como tipo e localização. 

Em síntese, os principais achados deste estudo apontam para uma associação 

entre sonolência e equilíbrio, para uma ligação do nível máximo de atividade com o 

padrão de sono, caracterizado pela fragmentação, e com o ritmo de atividade/repouso, 

e ainda, que distúrbios no ritmo podem estar por trás das alterações no sono em 

pacientes em estágio crônico de AVE.  Provavelmente a relação entre sonolência e 

equilíbrio se deva a alguma influência dos distúrbios do sono no controle do equilibro, 

como demonstraram alguns estudos, entretanto, está bem mais incerto se o sono e 

ritmo de atividade-repouso influenciam o nível de atividade, ou se este altera o padrão 

do ciclo sono-vigília, ou ainda se ambos se influenciam mutuamente em um ciclo 

vicioso. Mais estudos são necessários a fim de esclarecer estas relações, bem como os 

mecanismos responsáveis pelas mesmas. A polissonografia pode ser um método 

complementar e contribuir a partir da análise da relação entre arquitetura do sono e 

funcionalidade. A ausência de associação entre algumas variáveis deve ser confirmada 

em estudos longitudinais, com amostras maiores e outras medidas de avaliação da 

funcionalidade devem ser testadas. Futuros estudos devem ainda verificar se atenção 

especial à melhora do padrão de sono-vigília podem favorecer os resultados de 

programas de reabilitação funcional após AVE e se incrementos nestes programas, 

principalmente direcionados a mudanças no comportamento motor destes pacientes, 

podem beneficiar seu padrão de sono e ritmo.  Finalmente, a qualidade do padrão de 

sono-vigília após o acidente vascular encefálico deve ser considerada durante o 

desenvolvimento de um programa de reabilitação motora.  
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Anexo 2 - NATIONAL INSTITUTE HEALTH STROKE SCALE 
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Instruções 

 

Definição de pontuação 

 

Pontos 

                                                                                                   
1a. Nível de consciência 

0 = alerta, responde com vivacidade 

1  =  não  está  alerta,  mas  desperta  com  estímulo  menor, 
obedecendo e respondendo 

2 =  torporoso,  requer estimulação repetida ou dolorosa para 
responder aos comandos 

3 =  responde apenas com  reflexos motores ou autonômicos, 
ou totalmente irresponsivo, flácido e arreflexo  

 

b. Nível de  consciência – Perguntas: Qual o mês do 
ano e qual a sua idade? 

0 = responde ambas questões corretamente 

1 = responde uma questão corretamente 

2 = nenhuma questão é respondida corretamente 

 

c.  Nível  de  consciência  –  Solicitar  para  o  paciente 
fechar  e  abrir os olhos  e  fechar  e  abrir  a mão não‐
parética 

0 = executa ambas as tarefas corretamente 

1= executa somente uma tarefa corretamente 

2 = nenhuma tarefa é executada corretamente 

 

2.  Olhar  –  Solicitar  movimentos  dos  olhos  para  a 
direita e para a esquerda 

0 = normal 

1 = paralisia ocular parcial.O movimento ocular é anormal em 
um  ou  ambos  os  olhos,  mas  não  estão  presentes  desvio 
forçado do olhar ou paresia total do movimento ocular 

2  =  desvio  forçado  ou  paresia  ocular  total  não  sobrepujada 
pela manobra oculocefálica 

 

3.  Visual  –  Solicitar  a  contagem  dos  dedos  nos 
quadrantes  superiores  e  inferiores  (direito  e 
esquerdo) avaliando cada olho independentemente 

0 = sem perda visual 

1 = hemianopsia parcial 

2 = hemianopsia total 

3  =  hemianopsia  bilateral  (cegueira,  incluindo  a  cegueira 
cortical) 

 

4. Paralisia  facial – Solicitar para o paciente mostrar 
os  dentes  ou  levantar  as  sobrancelhas  e  fechar  os 
olhos 

0 = movimento simétrico normal 

1  =  paralisia  leve  (sulco  nasolabial  apagado  e  assimetria  do 
sorriso) 

2 = paralisia parcial (total ou quase total da face inferior) 

3 = paralisia completa de um ou ambos os  lados (ausência de 
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movimento facial superior e inferior) 

5. Motricidade dos MMSS – Solicitar para o paciente 
manter  o  braço  em  flexão  a  45º  na  posição  supina 
durante  10  segundos,  ou  900  se  sentado,  iniciando 
com o membro não afetado  

 

5 a. Braço esquerdo 

5 b. Braço direito 

0  =  sem  queda,  o  membro  mantém  os  900  ou  450  graus 
durante 10 segundos 

1 = queda, o membro mantém os 900 ou 450, cai antes dos 10 
segundos, mas não atinge a cama ou outro suporte 

2 = algum esforço contra a gravidade, o membro não atinge 
ou não  consegue manter os 900 ou 450,  cai até a  cama mas 
existe algum esforço contra a gravidade 

3 = sem esforço contra a gravidade; o membro cai 

4 = sem movimento 

9 = amputação, fusão articular: ______________ 

 

 

6. Motricidade dos MMII – Solicitar para o paciente 
manter  a  perna  em  flexão  a  30º  na  posição  supina 
durante  5  segundos,  iniciando  com  o membro  não 
afetado  

 

6 a. Perna esquerda 

6 b. Perna direita 

0  =  sem  queda,  o membro mantém  os  300  graus  durante  5 
segundos 

1  =  queda,  o membro  cai  antes  dos  5  segundos, mas  não 
atinge a cama 

2 = algum esforço contra a gravidade, o membro cai na cama 
em 5 segundos, mas existe algum esforço contra a gravidade 

3  =  sem  esforço  contra  a  gravidade;  o  membro  cai 
imediatamente 

4 = sem movimento 

9 = amputação, fusão articular: ______________ 

 

 

7.  Ataxia  de membros  –  Realizar  as  provas  índice‐
nariz e calcanhar‐joelho 

0 = ausente 

1 = presente em um membro 

2 = presente em dois membros 

 

Ataxia no:   MSD = sim (  )          não (  )            amputação, fusão articular, etc (9) 

                   MSE = sim (  )          não (  )            amputação, fusão articular, etc (9) 

                   MID = sim  (  )          não (  )            amputação, fusão articular, etc (9) 

                   MIE = sim  (  )          não (  )           amputação, fusão articular, etc (9) 

8. Sensibilidade – Realizar estimulação dolorosa com 
alfinete na região proximal do braço, perna, tronco e 
face 

0 = normal, sem perda de sensibilidade 

1  =  perda  de  sensibilidade,  de  leve  a moderada,  o  paciente 
sente  que  é  a  fincada  é menos  aguda  ou  é  romba  no  lado 
afetado, ou existe uma perda da dor superficial com a fincada, 
mas o paciente está ciente de que esta sendo tocado 
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2 = perda severa ou total da sensibilidade; o paciente não está 
ciente de ter sido tocado na face ou membros 

9.  Linguagem – Solicitar ao paciente para  identificar 
um grupo de figuras e  ler um conjunto de sentenças 
(no mínimo 3)  

0 = sem afasia, normal 

1 = afasia leve a moderada, alguma perda óbvia da fluência ou 
da facilidade de compreensão, sem  limitação significativa nas 
idéias  expressadas ou  na  forma de  expressão. A  redução  da 
linguagem  e/ou  compreensão,  entretanto,  torna  a 
conversação  sobre  o  material  apresentado  difícil  ou 
impossível.  O  examinador  pode  identificar  no  material 
apresentado  figuras ou nomeações a partir das  respostas do 
paciente 

2  =  afasia  severa;  toda  comunicação  é  através de  expressão 
fragmentada;  há  grande  necessidade  de  inferência, 
questionamento e adivinhação pelo examinador. A variedade 
de informação que pode ser trocada é limitada; o examinador 
carrega o fardo da comunicação. O examinador não consegue 
identificar os materiais apresentados a partir das respostas do 
paciente. 

3  =  mudez,  afasia  global;  sem  linguagem  aproveitável  ou 
compreensão auditiva. 

 

10. Disartria – Solicitar para o paciente  ler uma  lista 
de palavras 

0 = normal 

1 =  leve a moderada, o paciente arrasta pelo menos algumas 
palavras e, na pior situação, pode ser entendido com alguma 
dificuldade. 

2  =  severa;  a  fala  do  paciente  é  tão  arrastada  que  torna‐se 
ininteligível,  na  ausência  ou  desproporcional  à  qualquer 
disfasia, ou o paciente é mudo/anártrico. 

9  =  intubado  ou  com  outra  barreira  física.  Explique: 
_______________________________ 

 

11.  Extinção  e  inatenção  (prévia  negligência)  – 
Solicitar  para  o  paciente  descrever  o  que  está 
acontecendo  na  figura  apresentada  numa  folha  de 
papel, do  lado direito e esquerdo (compensar com a 
cabeça  qualquer  perda  visual).  Se  não  conseguir,  o 
paciente  deverá  reconhecer  uma  estimulação  tátil 
simultânea e bilateral, com os olhos fechados 

0 = sem anormalidade 

1 = inatenção ou extinção visual, tátil, auditiva, espacial ou 
pessoal à estimulação simultânea bilateral em uma das 
modalidades de sensibilidade. 

2  =  hemi‐inatenção  profunda  ou  hem‐inatenção  à mais  que 
uma modalidade. Não reconhece sua própria mão ou orienta‐
se somente a um lado do espaço. 

 

 

 

Obs.: Não utilize o “9” para pontuação. 

         Escore de 0 a 42. 
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Item 9 – GRUPO DE FIGURAS: 

 

 

 

 

Item 9 ‐ LISTA DE FRASES: 

 

• VOCÊ SABE COMO 
• COM OS PÉS NO CHÃO 
• EU CHEGUEI EM CASA DO TRABALHO 
• PERTO DA MESA DA SALA DE JANTAR 
• ELES O OUVIRAM FALAR NO RÁDIO NA NOITE PASSADA 

 

 

Item 10 ‐ LISTA DE PALAVRAS: 
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• MAMÃE 
• TIP‐TOP 
• FOTO‐FATO 
• TANQUE 
• RICO 
• BERRO 
• TRISTE 
• PROBLEMA 

 

 

 

Item 11 – FIGURA: 
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Anexo 3 - MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL  
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Anexo 4 - DIÁRIO DO SONO 

 

 

  Segunda/ 

Terça 

Terça/ 

Quarta 
Quarta/ Quinta Quinta/ Sexta

Sexta/ 

Sábado 

Sábado/ 

Domingo 

Domingo

Segunda

A que horas 

você foi 

dormir à 

noite 

             

A que horas 

você 

despertou 

pela manhã 

             

Quantas 

vezes você 

despertou 

durante a 

noite após 

ter ido 

dormir 

             

  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  Sábado  Domingo

Quantos 

cochilos 

você deu 

durante o 

dia e 

quanto 

tempo eles 

duraram 

Nº de 

vezes 
Horário 

Nº de 

vezes 
Horário 

Nº de 

vezes 
Horário

Nº de 

vezes 
Horário

Nº de 

vezes 
Horário 

Nº de 

vezes 
Horário

Nº de 

vezes 
Hor
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Anexo 5 - QUESTIONÁRIO DE HORNE E ÖSTBERG 
 

Nome: ______________________________________________________________Data: ____/_____/____  

             

1- Considerando apenas  seu bem-estar pessoal e com liberdade total de planejar seu dia, a que horas você se 
levantaria? 

( ) antes das 06h30   = 5 pontos 

( ) 06h30 – 07h45     = 4 pontos 

( ) 07h45 – 09h45     = 3 pontos 

( ) 09h45 – 11h00     = 2 pontos 

( ) 11h00 – 12h00     = 1 ponto 

 

2- Considerando apenas seu bem-estar pessoal e com liberdade total de planejar seu dia, a que horas você se deitaria? 

( ) 20h00 – 21h00     = 5 pontos 

( ) 21h00 – 22h15     = 4 pontos 

( ) 22h15 – 24h30     = 3 pontos 

( ) 24h30 – 01h45     = 2 pontos 

( ) 01h45 – 03h00      = 1 ponto 

 

3-  Até que ponto você depende do despertador para acordar de manhã? 

( ) Nada dependente                   = 4 pontos 

( ) Não muito dependente           = 3 pontos 

( ) Razoavelmente dependente    = 2 pontos 

( ) Muito dependente                  = 1 ponto 

 

4- Você acha fácil acordar de manhã? 
( ) Nada fácil                      = 4 pontos 

( ) Não muito fácil              = 3 pontos 

( ) Razoavelmente fácil       = 2 pontos 

( ) Muito fácil                     = 1 ponto 

 

5- Você se sente alerta durante a primeira meia hora depois de acordar? 
( ) Nada alerta                   = 1 ponto 

( ) Não muito alerta           = 2 pontos 

( ) Razoavelmente alerta    = 3 pontos 

( ) Muito alerta                  = 4 pontos 
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6- Como é o seu apetite durante a primeira meia hora depois de acordar? 

( ) Muito ruim                   = 1 ponto 

( ) Não muito ruim           = 2 pontos 

( ) Razoavelmente bom     = 3 pontos 

( ) Muito bom                   = 4 pontos 

7- Durante a primeira meia hora depois de acordar você se sente cansado? 
( ) Muito cansado                     = 1 ponto 

( ) Não muito cansado              = 2 pontos 

( ) Razoavelmente em forma     = 3 pontos 

( ) Em plena forma                   = 4 pontos 

 

8- Se você não tem compromisso no dia seguinte e comparando com sua hora habitual, a que horas você gostaria 
de se deitar? 

( ) Nunca mais tarde                          = 4 pontos 

( ) Menos que 1 hora mais tarde        = 3 pontos 

( ) Entre 1 e 2 horas mais tarde         = 2 pontos 

( ) Mais do que 2 horas mais tarde     = 1 ponto 

 

9-Você decidiu fazer exercícios físicos. Um amigo sugeriu o horário das 07:00 às 08:00h da manhã, duas vezes por 
semana. Considerando apenas seu bem-estar pessoal, o que você acha de fazer exercícios nesse horário? 

( ) Estaria em forma                            = 1 ponto 

( ) Estaria razoavelmente em forma     = 2 pontos 

( ) Acharia isso difícil                           = 3 pontos 

( ) Acharia isso muito difícil                 = 4 pontos 

 

10- A que horas da noite você se sente cansado e com vontade de dormir? 

( ) Entre 20h00 e 21h15     = 5 pontos 

( ) Entre 21h15 e 22h15     = 4 pontos 

( ) Entre 22h15 e 24h45     = 3 pontos 

( ) Entre 24h50 e 02h00     = 2 pontos 

( ) Depois das 02h00          = 1 ponto 

 

11- Você quer estar no máximo de sua forma  para fazer um teste que dura duas horas e que você sabe que é 
mentalmente cansativo. Considerando apenas o seu bem-estar pessoal, qual desses horários você escolheria para 
fazer esse teste?  

( ) Das 08h00 às 10h00   = 8 pontos 

( ) Das 11h00 às 13h00   = 6 pontos 

( ) Das 15h00 às 17h00   = 4 pontos 

( ) Das 19h00 às 21h00   = 2 pontos 
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12- Se você fosse deitar às 23:00h em que nível de cansaço você se sentiria? 

( ) Nada cansado                    = 0 pontos 

( ) Um pouco cansado            = 0 pontos 

( ) Razoavelmente cansado     = 0 pontos 

( ) Muito cansado                   = 5 pontos 

 

13- Por alguma razão você foi dormir várias horas mais tarde do que é seu costume. Se no dia seguinte você não tiver 
hora certa para acordar, o que aconteceria com você? 

( ) Acordaria na hora normal, s/ sono                     = 4 pontos 

( ) Acordaria na hora normal, c/ sono                     = 3 pontos 

( ) Acordaria na hora normal, e dormiria de novo     = 2 pontos 

( ) Acordaria + tarde do que de costume                   = 1 ponto 

 

14- Se você tiver que ficar acordado das 04:00 às 06:00h para realizar uma tarefa e não tiver compromissos no dia 
seguinte, o que você faria? 

( ) Só dormiria depois da tarefa                            = 1 ponto 

( ) Tiraria uma soneca antes e dormiria depois     = 2 pontos 

( ) Dormiria antes e tiraria uma soneca depois     = 3 pontos 

( ) Só dormiria antes de fazer a tarefa                   = 4 pontos 

 

15- Se você tiver que fazer duas horas de exercício físico pesado e considerando apenas o seu bem-estar pessoal, 
qual destes horários você escolheria? 

( ) Das 08h00 às 10h00   = 4 pontos 

( ) Das 11h00 às 13h00   = 3 pontos 

( ) Das 15h00 às 17h00   = 2 pontos 

( ) Das 19h00 às 21h00   = 1 ponto 

 

16- Você decidiu fazer exercícios físicos. Um amigo sugeriu o horário das 22:00 às 23:00h, duas vezes por semana. 
Considerando apenas seu bem-estar pessoal, o que você acha de fazer exercícios nesse horário? 

( ) Estaria em boa forma                     = 1 ponto 

( ) Estaria razoavelmente em forma    = 2 pontos 

( ) Acharia isso difícil                          = 3 pontos 

( ) Acharia isso muito difícil               = 4 pontos 

 

17- Suponha que você possa escolher o seu próprio horário de trabalho e que você deseja cinco horas seguidas por 
dia. Imagine que seja um serviço interessante e que você ganhe por produção. Qual o horário que você escolheria?  

( ) Entre 04h00 e 08h00   = 5 pontos 

( ) Entre 08h00 e 09h30   = 4 pontos 
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( ) Entre 09h30 e 14h00   = 3 pontos 

( ) Entre 14h00 e 17h00   = 2 pontos 

( ) Depois das 17h00        = 1 ponto 

 

18- A que hora do dia você atinge seu melhor momento de bem-estar? 

( ) Entre 05h00 e 08h00   = 5 pontos 

( ) Entre 08h00 e 10h00   = 4 pontos 

( ) Entre 10h00 e 17h00   = 3 pontos 

( ) Entre 17h00 e 22h00   = 2 pontos 

( ) Depois das 22h00        = 1 ponto 

 

19- Fala-se em pessoas matutinas e vespertinas (as primeiras gostam de acordar e dormir cedo, as segundas de 
acordar tarde e dormir tarde). Com qual desses tipos você se identifica? 

( ) Tipo matutino                                   = 4 pontos 

( ) Mais matutino do que vespertino      = 2 pontos 

( ) Mais vespertino do que matutino      = 1 ponto 

( ) Tipo vespertino                                 = 1 ponto 
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Anexo 6 - ÍNDICE DE QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURGH (IQSP) 

 

Nome: ______________________________________________________________Data: ____/_____/____  

Instruções: 
As questões a seguir são referentes aos hábitos de sono apenas durante o mês passado. Suas respostas devem 
indicar o mais corretamente possível o que aconteceu na maioria dos dias e noites do mês passado. Por favor, 
responda a todas as questões. 

1. Durante o mês passado, a que horas você foi deitar à noite na maioria das vezes?       

HORÁRIO DE DEITAR: ______________ 

 

2. Durante o mês passado, quanto tempo (em minutos) você demorou para pegar no sono, na maioria das vezes? 

QUANTOS MINUTOS DEMOROU PARA PEGAR NO SONO: ______________ 

< 15 minutos     = 0 pontos 

 16-30 minutos   = 1 pontos 

  31-60 minutos   = 2 pontos 

 > 60 minutos     = 3 pontos 

 

3. Durante o mês passado, a que horas você acordou de manhã, na maioria das vezes?       

HORÁRIO DE ACORDAR: ______________ 

 

4. Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? (pode ser diferente do número de horas que 
você ficou na cama). 

HORAS DE SONO POR NOITE: ______________ 

> 7 horas   = 0 pontos 

 6-7 horas   = 1 pontos 

 5-6 horas   = 2 pontos 

 < 5 horas   = 3 pontos 

 

Para cada uma das questões seguinte escolha uma única resposta que você ache mais correta. Por favor, responda 
a todas as questões. 

5. Durante o mês passado, quantas vezes você teve problemas para dormir por causa de: 

a) Demorar mais de 30 minutos para pegar no sono 
(   ) nenhuma vez               (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

 

b) Acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo 

(   ) nenhuma vez               (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 
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c) Levantar-se para ir ao banheiro 

(   ) nenhuma vez               (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

d) Ter dificuldade de respirar 

(   ) nenhuma vez               (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

e) Tossir ou roncar muito alto 

(   ) nenhuma vez               (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

f) Sentir muito frio 

(   ) nenhuma vez               (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

g) Sentir muito calor 

(   ) nenhuma vez               (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

h) Ter sonhos ruins ou pesadelos 

(   ) nenhuma vez               (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

i) Sentir dores 

(   ) nenhuma vez               (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana        (   ) três vezes por semana ou mais 

j) Outra razão, por favor, descreva: ________________________________________ 

Quantas vezes você teve problemas para dormir por esta razão durante o mês passado? 

(   ) nenhuma vez               (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

 

Nenhuma vez        = 0 pontos 

< 1 vez/semana   = 1 pontos 

1-2 vezes/semana= 2 pontos 

> 3 vezes/semana= 3 pontos 

 

6. Durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu sono? 

(   ) Muito boa = 0 pontos    (   ) Ruim                   = 2 pontos 

(   ) Boa  = 1 pontos    (   ) Muito ruim          = 3 pontos 

  

7. Durante o mês passado, você tomou algum remédio para dormir, receitado pelo médico ou indicado por outra 
pessoa (farmacêutico, amigo, familiar) ou mesmo por sua conta? 



69 
 

(   ) nenhuma vez          (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

Qual (is)?____________________________________________________________________ 

 

Nenhuma vez            = 0 pontos 

< 1 vez/semana       = 1 pontos 

1-2 vezes/semana    = 2 pontos 

> 3 vezes/semana    = 3 pontos 

 

8. Durante o mês passado, se você teve problemas para ficar acordado enquanto estava dirigindo, fazendo suas 
refeições ou participando de qualquer outra atividade social, quantas vezes isso aconteceu? 

(   ) nenhuma vez                 (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

 

Nenhuma vez       = 0 pontos 

< 1 vez/semana       = 1 pontos 

1-2 vezes/semana        = 2 pontos 

> 3 vezes/semana        = 3 pontos 

 

9. Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo para realizar suas atividades diárias? 

(   ) Nenhuma indisposição nem falta de entusiasmo    = 0 pontos 

(   ) Indisposição e falta de entusiasmo pequenas         = 1 pontos 

(   ) Indisposição e falta de entusiasmo moderadas       = 2 pontos 

(   ) Muita indisposição e falta de entusiasmo                = 3 pontos 

 

Comentários do entrevistado (se houver)________________________________________ 

Você cochila?  (   ) Não  (   ) Sim 

Comentários do entrevistado (se houver)________________________________________ 

Caso sim – você cochila intencionalmente, ou seja, por que quer? 

(   ) Não   (   ) Sim 

Comentários do entrevistado (se houver)________________________________________ 

Para você, cochilar é: 

(   ) Um prazer  (   )Uma necessidade  (   ) Outro – qual? 

Comentários do entrevistado (se houver) ________________________________________ 
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Anexo 7 - QUESTIONÁRIO DE EPWORTH 
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Anexo 8 - QUESTIONÁRIO CLÍNICO DE BERLIM 

 

Pontuação das perguntas:  
Qualquer resposta circulada é considerada positiva  

Pontuação das categorias:  

Categoria 1 é positiva com 2 ou mais respostas positivas para as questões 1-5.  

Categoria 2 é positiva com 2 ou mais respostas positivas para as questões 6-8.  

Categoria 3 é positiva se a resposta para a questão 9 é positiva ou o IMC > 30.  

Resultado:  

ou mais categorias positivas indicam alto risco para SAHOS.  

Categoria 1  
 

1. Você ronca?                            
(   ) Sim 

(   ) Não  

(   ) Não sei  
 

2. Seu ronco é:  
(  ) Pouco mais alto que sua respiração?  

(  ) Mais alto do que falando?  

(  ) Muito alto que pode ser ouvi-  

dos quartos próximos?  
 

3. Com que freqüência você ronca?  

(  ) Praticamente todos os dias  

(  ) 3-4 vezes por semana  

(  ) 1-2 vezes por semana  

(  ) Nunca ou praticamente nunca  
 

4. O seu ronco incomoda alguém? 
(  ) Sim 

(  ) Não  
 

5. Alguém notou que você pára de respirar enquanto 

dorme?                     

(  ) Praticamente todos os dias  

(  ) 3-4 vezes por semana  

(  ) 1-2 vezes por semana  

(  ) Nunca ou praticamente nunca  

Categoria 2 
 

6. Quantas vezes você se sente cansado ou com fadiga 

depois de acordar ?                            

(  ) Praticamente todos os dias  

(  ) 3-4 vezes por semana  

(  ) 1-2 vezes por semana  

(  ) Nunca ou praticamente nunca  
 

7. Quando você está acordado se sente cansado, 

fadigado ou não se sente bem?  

(  ) Praticamente todos os dias  

(  ) 3-4 vezes por semana  

(  ) 1-2 vezes por semana  

(  ) Nunca ou praticamente nunca  

  

8. Alguma vez você cochilou ou caiu no sono enquanto 

dirigia?                         
(  ) Sim 

(  ) Não  
 

Categoria 3  
 

9. Você tem pressão alta? 
(   ) Sim 

(   ) Não  

(   ) Não sei  

 

IMC =  



 

 

 

 

Anexo 99 - MEDIDAA DE INDEEPENDÊNCCIA FUNCCIONAL 
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Anexo 10 - ESCALA DE EQUILÍBRIO DE BERG 

 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS            Pontuação (0‐4) 

1. Sentado para em pé              ________ 

2. Em pé sem apoio              ________ 

3. Sentado sem apoio              ________ 

4. Em pé para sentado              ________ 

5. Transferências                           ________ 

6. Em pé com os olhos fechados                        ________ 

7. Em pé com os pés juntos            ________ 

8. Reclinar à frente com os braços estendidos        ________ 

9. Apanhar objeto do chão                       ________ 

10. Virando‐se para olhar para trás                       ________ 

11. Girando 360 graus              ________ 

12. Colocar os pés alternadamente sobre um banco                    ________ 

13. Em pé com um pé em frente ao outro                      ________ 

14. Em pé apoiado em um dos pés                       ________ 

                     TOTAL   ________ 

  

INSTRUÇÕES GERAIS 
�           Demonstre cada tarefa e/ou instrua o sujeito da maneira em que está escrito abaixo. Quando reportar 

a pontuação, registre a categoria da resposta de menor pontuação relacionada a cada item. 

�           Na maioria dos itens pede-se ao sujeito manter uma dada posição por um tempo determinado. 
Progressivamente mais pontos são subtraídos caso o tempo ou a distância não sejam atingidos, caso o 
sujeito necessite de supervisão para a execução da tarefa, ou se o sujeito apóia-se num suporte externo ou 
recebe ajuda do examinador. 

�            É  importante  que  se  torne  claro  aos  sujeitos  que  estes  devem manter  seus  equilíbrios  enquanto 
tentam executar a tarefa. A escolha de qual perna permanecerá como apoio e o alcance dos movimentos 
fica a cargo dos sujeitos. Julgamentos  inadequados  irão  influenciar negativamente na performance e na 
pontuação. 
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�           Os equipamentos necessários são um cronômetro (ou relógio comum com ponteiro dos segundos) e 
uma régua ou outro medidor de distância com fundos de escala de 5, 12,5 e 25cm. As cadeiras utilizadas 
durante os testes devem ser de altura razoável. Um degrau ou um banco (da altura de um degrau) pode 
ser utilizado para o item #12. 

  

1. SENTADO PARA EM PÉ 

�           INSTRUÇÕES: Por favor, fique de pé. Tente não usar suas mãos como suporte. 

  

(   ) 4  capaz de permanecer em pé sem o auxílio das mãos e estabilizar de maneira independente 

(   ) 3  capaz de permanecer em pé independentemente usando as mãos 

(   ) 2  capaz de permanecer em pé usando as mão após várias tentativas 

(   ) 1  necessidade de ajuda mínima para ficar em pé ou estabilizar 

(   ) 0  necessidade de moderada ou máxima assistência para permanecer em pé 

  

2. EM PÉ SEM APOIO 

�           INSTRUÇÕES: Por favor, fique de pé por dois minutos sem se segurar em nada. 

  

(   ) 4  capaz de permanecer em pé com segurança por 2 minutos 

(   ) 3  capaz de permanecer em pé durante 2 minutos com supervisão 

(   ) 2  capaz de permanecer em pé durante 30 segundos sem suporte 

(   ) 1  necessidade de várias tentativas para permanecer 30 segundos sem suporte 

(   ) 0  incapaz de permanecer em pé por 30 segundos sem assistência 

  

�           Se o sujeito é capaz de permanecer em pé por 2 minutos sem apoio, marque pontuação máxima na 
situação sentado sem suporte. Siga diretamente para o item #4. 

  

3. SENTADO SEM SUPORTE PARA AS COSTAS MAS COM OS PÉS APOIADOS SOBRE O CHÃO OU SOBRE UM BANCO 

�           INSTRUÇÕES: Por favor, sente‐se com os braços cruzados durante 2 minutos. 
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(   ) 4  capaz de sentar com segurança por 2 minutos 

(   ) 3  capaz de sentar com por 2 minutos sob supervisão 

(   ) 2  capaz de sentar durante 30 segundos 

(   ) 1  capaz de sentar durante 10 segundos 

(   ) 0  incapaz de sentar sem suporte durante 10 segundos 

  

4. EM PÉ PARA SENTADO 

INSTRUÇÕES: Por favor, sente‐se. 

  

(   ) 4  senta com segurança com o mínimo uso das mão 

(   ) 3  controla descida utilizando as mãos 

(   ) 2  apóia a parte posterior das pernas na cadeira para controlar a descida 

(   ) 1  senta independentemente mas apresenta descida descontrolada 

(   ) 0  necessita de ajuda para sentar 

  

5. TRANSFERÊNCIAS 

�            INSTRUÇÕES: Pedir ao  sujeito para passar de uma  cadeira  com descanso de braços para outra  sem 
descanso de braços (ou uma cama) 

  

(   ) 4  capaz de passar com segurança com o mínimo uso das mãos 

(   ) 3  capaz de passar com segurança com uso das mãos evidente 

(   ) 2  capaz de passar com pistas verbais e/ou supervisão 

(   ) 1  necessidade de  assistência de uma pessoa 

(   ) 0  necessidade de  assistência de duas pessoas ou supervisão para segurança 

  

6. EM PÉ SEM SUPORTE COM OLHOS FECHADOS 

�           INSTRUÇÕES: Por favor, feche os olhos e permaneça parado por 10 segundos 
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(   ) 4  capaz de permanecer em pé com segurança por 10 segundos 

(   ) 3  capaz de permanecer em pé com segurança por 10 segundos com supervisão 

(   ) 2  capaz de permanecer em pé durante 3 segundos 

(   ) 1  incapaz de manter os olhos fechados por 3 segundos mas permanecer em pé 

(   ) 0  necessidade de ajuda para evitar queda 

  

7. EM PÉ SEM SUPORTE COM OS PÉS JUNTOS 

�           INSTRUÇÕES: Por favor, mantenha os pés juntos e permaneça em pé sem se segurar 

  

(   ) 4  capaz de permanecer em pé com os pés juntos independentemente com segurança por 1 minuto 

(   ) 3  capaz de permanecer em pé com os pés  juntos  independentemente com  segurança por 1 minuto, com 
supervisão 

(   ) 2  capaz de permanecer em pé com os pés juntos independentemente e se manter por 30 segundos 

(   ) 1  necessidade de ajuda para manter a posição mas capaz de ficar em pé por 15 segundos com os pés juntos 

(   ) 0  necessidade de ajuda para manter a posição mas incapaz de se manter por 15 segundos 

  

8. ALCANCE A FRENTE COM OS BRAÇOS EXTENDIDOS PERMANECENDO EM PÉ 

�            INSTRUÇÕES: Mantenha os braços estendidos a 90 graus. Estenda os dedos e tente alcançar a maior 
distância possível. (o examinador coloca uma régua no final dos dedos quando os braços estão a 90 graus. 
Os dedos não devem tocar a régua enquanto executam a tarefa. A medida registrada é a distância que os 
dedos  conseguem  alcançar  enquanto  o  sujeito  está  na  máxima  inclinação  para  frente  possível.  Se 
possível, pedir ao sujeito que execute a tarefa com os dois braços para evitar rotação do tronco.) 

  

(   ) 4  capaz de alcançar com confiabilidade  acima de 25cm (10 polegadas) 

(   ) 3  capaz de alcançar acima de 12,5cm (5 polegadas) 

(   ) 2  capaz de alcançar acima de 5cm (2 polegadas) 

(   ) 1  capaz de alcançar mas com necessidade de supervisão 

(   ) 0  perda de equilíbrio durante as tentativas / necessidade de suporte externo 
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9. APANHAR UM OBJETO DO CHÃO A PARTIR DA POSIÇÃO EM PÉ 

�           INSTRUÇÕES: Pegar um sapato/chinelo localizado a frente de seus pés 

  

(   ) 4  capaz de apanhar o chinelo facilmente e com segurança  

(   ) 3  capaz de apanhar o chinelo mas necessita supervisão 

(   ) 2  incapaz  de  apanhar  o  chinelo mas  alcança  2‐5cm  (1‐2  polegadas)  do  chinelo  e manter  o  equilíbrio  de 
maneira independente 

(   ) 1  incapaz de apanhar e necessita supervisão enquanto tenta 

(   ) 0  incapaz de tentar / necessita assistência para evitar perda de equilíbrio ou queda 

  

10. EM PÉ, VIRAR E OLHAR PARA TRÁS SOBRE OS OMBROS DIREITO E ESQUERDO 

�            INSTRUÇÕES: Virar e olhar para  trás  sobre o ombro esquerdo. Repetir para o direito. O examinador 
pode pegar um objeto para olhar e colocá‐lo atrás do sujeito para encorajá‐lo a realizar o giro. 

  

(   ) 4  olha para trás por ambos os lados com mudança de peso adequada 

(   ) 3  olha para trás por ambos por apenas um dos lados, o outro lado mostra menor mudança de peso 

(   ) 2  apenas vira para os dois lados mas mantém o equilíbrio 

(   ) 1  necessita de supervisão ao virar 

(   ) 0  necessita assistência para evitar perda de equilíbrio ou queda 

  

11. VIRAR EM 360 GRAUS 

�            INSTRUÇÕES:  Virar  completamente  fazendo  um  círculo  completo.  Pausa.  Fazer  o mesmo  na  outra 
direção 

  

(   ) 4  capaz de virar 360 graus com segurança em 4 segundos ou menos 

(   ) 3  capaz de virar 360 graus com segurança para apenas um lado em 4 segundos ou menos 

(   ) 2  capaz de virar 360 graus com segurança mas lentamente 
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(   ) 1  necessita de supervisão ou orientação verbal 

(   ) 0  necessita de assistência enquanto vira 

  

12. COLOCAR PÉS ALTERNADOS SOBRE DEDGRAU OU BANCO PERMANECENDO EM PÉ E SEM APOIO 

INSTRUÇÕES:  Colocar  cada  pé  alternadamente  sobre  o  degrau/banco.  Continuar  até  cada  pé  ter  tocado  o 
degrau/banco quatro vezes. 

  

(   ) 4  capaz de ficar em pé independentemente e com segurança e completar 8 passos em 20 segundos 

(   ) 3  capaz de ficar em pé independentemente e completar 8 passos em mais de 20 segundos 

(   ) 2  capaz de completar 4 passos sem ajuda mas com supervisão 

(   ) 1  capaz de completar mais de 2 passos necessitando de mínima assistência 

(   ) 0  necessita de assistência para prevenir queda / incapaz de tentar 

  

  

13. PERMANECER EM PÉ SEM APOIO COM OUTRO PÉ A FRENTE 

�           INSTRUÇÕES: (DEMOSTRAR PARA O SUJEITO) Colocar um pé diretamente em frente do outro. Se você 
perceber que não pode colocar o pé diretamente na  frente, tente dar um passo  largo o suficiente para 
que  o  calcanhar  de  seu  pé  permaneça  a  frente  do  dedo  de  seu  outro  pé.  (Para  obter  3  pontos,  o 
comprimento do passo poderá exceder o comprimento do outro pé e a largura da base de apoio pode se 
aproximar da posição normal de passo do sujeito). 

  

(   ) 4  capaz de posicionar o pé independentemente e manter por 30 segundos 

(   ) 3  capaz de posicionar o pé para frente do outro independentemente e manter por 30 segundos 

(   ) 2  capaz de dar um pequeno passo independentemente e manter por 30 segundos 

(   ) 1  necessidade de ajuda para dar o passo mas pode manter por 15 segundos 

(   ) 0  perda de equilíbrio enquanto dá o passo ou enquanto fica de pé 

  

14. PERMANECER EM PÉ APOIADO EM UMA PERNA 

�           INSTRUÇÕES: Permaneça apoiado em uma perna o quanto você puder sem se apoiar 
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(   ) 4  capaz de levantar a perna independentemente e manter por mais de 10 segundos 

(   ) 3  capaz de levantar a perna independentemente e manter entre 5 e 10 segundos 

(   ) 2  capaz de levantar a perna independentemente e manter por 3 segundos ou mais 

(   ) 1  tenta levantar a perna e é incapaz de manter 3 segundos, mas permanece em pé independentemente 

(   ) 0  incapaz de tentar ou precisa de assistência para evitar queda 

  

(     )  PONTUAÇÃO TOTAL (máximo = 56) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apêndice 1 - FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

Data: ...../...../..... 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome do paciente:___________________________________________________________ Idade: ________________   

Data de Nascimento: __________________ Sexo: ____________ Altura: _________ Peso: ________ IMC: __________   

Endereço: ___________________________________________________________ Bairro: _______________________  

Profissão:____________________ ____________________________Telefone:_________________________________ 

Estado civil: ____________________    Escolaridade: _____________________________________ 

Raça: ___________________ 

 

2. DADOS CLÍNICOS 

Diagnóstico: 

Tipo de AVE: ( ) Isquêmico (  ) Hemorrágico  

Local  da  lesão  (exames  complementares):__________________________________________________________‐
___________________________________________________________________________________________________  

Data do AVE ______________________________________________________________   Nº de episódios: _______   

Tempo de seqüela (meses): __________________________________________________________________________ 

Tratamento fisioterapêutico: S (  ) N (  )     Tempo entre o episódio de AVE e início do tratamento: ________________ 

Duração do tratamento (meses): ________________________________  Freqüência/semana: ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 

Atividade física: S ( ) N ( )     ________________________________________________________________________ 

Dimídio Afetado: _____________ Dispositivo auxiliar: ___________________________________________________  

Medicação em uso: ________________________________________________________________________________ 

Apresenta enfermidades crônicas:  

(  ) hipertensão  (  ) condições dolorosas  (  ) diabetes  (  ) cardiopatias  (  ) doenças respiratórias   

Outras: ______________________________________________________________________________________________ 

Faz uso de bebida alcoólica: S (  ) N (  )    



 
 

Apêncice 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa Sono e desempenho  funcional em pacientes após acidente 

vascular encefálico que é coordenada por John Fontenele Araújo.  

Sua  participação  é  voluntária,  o  que  significa  que  você  poderá  desistir  a  qualquer  momento,  retirando  seu 

consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa  pesquisa  procura  Verificar  a  existência  de  correlação  entre  padrão  de  ciclo  sono‐vigília  e  desempenho 

funcional em indivíduos com seqüelas motoras de acidente vascular encefálico a fim de elucidar se o sono pode 

ser um fator que  interfere no desempenho  funcional desta população. Caso decida aceitar o convite, você será 

submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: avaliação do ciclo sono‐ vigília através da actimetria, utilizando um 

instrumento, o actímetro, aparelho semelhante a um relógio, por sete dias; e avaliação subjetiva do sono e do 

desempenho funcional  por meio de questionários aplicados pelo pesquisador. 

A sua participação no estudo não lhe oferece riscos, excetuando‐se a possibilidade de irritação na pele pelo uso do 

actímetro. Caso isso ocorra você deve retirar o equipamento e comunicar ao pesquisador.  

Você  terá  os  seguintes  benefícios  ao  participar  da  pesquisa:  conhecimento  do  seu  padrão  de  sono‐vigília  e 

qualidade do sono e da sua funcionalidade através de medidas padronizadas.  

Todas as  informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será  identificado em nenhum momento. Os dados 

serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito 

a indenização. 



 
 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar 

diretamente para Gracilene Rodrigues Tavares.  

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no 

endereço Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis, Natal/RN ou pelo telefone 3202‐3719 R276. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e 

concordo em participar voluntariamente da pesquisa Sono e desempenho funcional em pacientes após acidente 

vascular encefálico. 

 

Participante da pesquisa: 

 

<<assinatura>>  

Pesquisador responsável: 

____________________________________________________ 

Gracilene Rodrigues Tavares 

Endereço Profissional: Universidade Federal do Rio Grande do Norte ‐ Av. Senador Salgado Filho, 3000 – B. Lagoa 

Nova, Natal (RN). CEP: 59078‐970 

Comitê de ética e pesquisa: Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis, Natal/RN. Telefone: 3202‐3719 R276. 

 

 

 

 

 

 


