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Resumo

Objetivo: Identificar e avaliar os transtornos do sono presentes em pacientes 

ambulatoriais com transtorno depressivo do Hospital Universitário Onofre Lopes, 

Natal, RN.

Métodos: Foi realizado um estudo transversal com uma amostra não-

probabilística de 70 pacientes, sendo 26 homens e 44 mulheres, com média de 

idade de 40,48 + 12,54.  A seleção dos pacientes foi realizada segundo os 

seguintes critérios de inclusão: idade entre 18 e 65 anos e diagnóstico de 

transtorno depressivo dado através de entrevista clínica segundo os critérios da 

DSM-IV. Os pacientes foram entrevistados e avaliados através dos seguintes 

instrumentos: Ficha de identificação e de avaliação médica; Prontuários médicos; 

Questionário de Hábitos do Sono; Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh; 

Escala de Sonolência de Epworth; Inventário de Depressão de Beck; Escala de 

Ideação Suicida de Beck.

Resultados: Neste estudo, 50 (71,3%) pacientes apresentaram recorrência das 

queixas de transtornos do sono, que foi associada significativamente à gravidade 

do episódio depressivo. Um total de 49 (70%) pacientes apresentou insônia e 21 

(30%) sonolência excessiva. A duração média dos transtornos do sono foi maior 

em relação à do transtorno depressivo. Na amostra, os pacientes apresentaram 

qualidade subjetiva do sono ruim, principalmente em pacientes com insônia. 

Houve uma associação entre a insônia e a sonolência excessiva com a ideação 

suicida. A sonolência diurna excessiva foi freqüente nos pacientes com transtorno 

depressivo e associado significativamente à gravidade do quadro depressivo e à 



ideação suicida. A prevalência de pesadelos nos pacientes foi elevada e 

relacionada à gravidade do quadro depressivo. Paralelamente, o Questionário de 

Hábitos do Sono, utilizado neste estudo para acessar as queixas de transtornos do 

sono, foi confiável e válido para o uso na avaliação da insônia e da sonolência 

excessiva em pacientes depressivos ambulatórias. 

Conclusões: Houve uma marcante associação entre os transtornos do sono, 

como insônia, sonolência excessiva e pesadelos, com o transtorno depressivo, 

sugerindo que a investigação criteriosa dos transtornos do sono é necessária na 

avaliação da gravidade do quadro depressivo. 



1. INTRODUÇÃO 

O sono é uma função biológica ativamente regulada e organizada, 

consistindo de três processos: homestásico, determinado pela quantidade anterior 

de sono e vigília; circadiano, que organiza as alternâncias de sono e de vigília, 

durante as 24 horas do dia; ultradiano, de menos de 24 horas, que controla a 

alternância entre os dois tipos de sono, REM e não-REM.1 Quando o padrão do 

ciclo sono-vigília está alterado ou quando há privação do sono, os principais 

efeitos decorrentes são a diminuição do nível de vigilância e o prejuízo às 

atividades que requerem atenção e concentração, bem como diversos efeitos 

psicológicos, como irritabilidade, tensão, depressão, ansiedade e confusão.2

O sono é um estado comportamental complexo, constituído pela alternância 

dos estágios REM e NREM. O sono NREM é caracterizado pela presença de 

ondas sincronizadas no eletroencefalograma e pode ser subdividido em quatro 

fases: estágio 1, 2, 3 e 4 (3 e 4 equivalem ao sono de ondas lentas ou sono 

delta).3 O eletroencefalograma (EEG) de sono REM é caracterizado por ondas 

dessincronizadas e de baixa amplitude. A sincronização-dessincronização das 

ondas do EEG do sono NREM-REM e vigília é conseqüência da atividade neural 

nos circuitos tálamo-corticais (núcleos reticulares do tálamo e córtex cerebral), 

decorrente da interação entre os núcleos monoaminérgicos e colinérgicos do 

tronco encefálico.4



Os transtornos de sono estão relacionados a diversas condições clínicas, 

como a depressão.  Aproximadamente 80% dos pacientes com transtorno 

depressivo apresentam queixas pertinentes à deterioração tanto da quantidade 

como da qualidade do sono.5 Desta forma, as alterações do sono consistem em 

uma manifestação clínica freqüente em pacientes depressivos, podendo eclipsar 

sintomas mais característicos, como o humor deprimido, juntamente com outros 

sintomas somáticos vigentes na depressão, como a cefaléia, as enfermidades 

gastrintestinais e a dor.6 Os transtornos do humor, principalmente a depressão, 

causam mudanças nos padrões de sono. Explicações possíveis para esta 

ocorrência incluem anormalidades no ritmo circadiano e o fato de os sistemas 

neurobiológicos do humor e do comportamento mediarem o sono.7 Estudos 

utilizando uma variedade de técnicas de imagens cerebrais, relacionadas tanto às 

estruturas quanto às funções, sugerem que os transtornos de humor estão 

associados a anormalidades em áreas específicas do córtex cerebral 

responsáveis pela regulação emocional. A área mais documentada é o córtex pré-

frontal. Diversas regiões do córtex cerebral, relacionadas com a regulação do 

humor, parecem igualmente estar relacionadas à regulação do ciclo sono-vigília, o 

que sugere que disfunções em áreas específicas do córtex cerebral podem 

desencadear ambos os transtornos de humor como os transtornos do sono.4,8

Os transtornos do humor, como a ansiedade e o transtorno depressivo, 

constituem distúrbios freqüentes na prática médica. As estimativas sobre a 

prevalência da depressão em pacientes submetidos a tratamento médico são em 

torno de 25%.9 Os transtornos depressivos são subclassificados em bipolar e 



unipolar. Em ambos os casos, os transtornos depressivos são considerados 

presentes quando, por pelo menos duas semanas contínuas, há presença de 

humor depressivo e/ou anedonia, além de algum dos seguintes sintomas: perda 

ou ganho significativo de peso, insônia ou hipersonia, retardo ou agitação 

psicomotora, fadiga, sensação de inutilidade, déficit de concentração, ideação 

suicida, amenorréia, variações diurnas do humor e outras categorias de 

transtornos do sono. 5,10-12

O transtorno do sono mais comumente encontrado no transtorno depressivo 

é a insônia, caracterizada como o sono inadequado e/ou não-restaurador, com 

conseqüências durante o período diurno, como a irritabilidade, o déficit de 

concentração e de memória. Paralelamente, a insônia é caracterizada como a 

dificuldade de iniciar e manter o sono, além de uma maior latência de sono, 

dificuldade de continuação do sono e o despertar precoce que ocorre nas 

primeiras horas da manhã.13 A insônia pode ocorrer como uma dificuldade de 

adormecer transitória, de curta duração ou aguda. Pode ser ainda persistente ou 

crônica. Na primeira categoria, a insônia dura em torno de alguns dias ou 

semanas, podendo ser provocada por uma alteração do horário-padrão do sono. 

No segundo caso, por sua vez, quando a insônia persiste por seis meses ou mais, 

é geralmente co-mórbida a diversos transtornos clínicos e psiquiátricos, sendo a 

forma mais freqüente a insônia co-mórbida à depressão.14,15

Um número significativo de estudos tem sugerido que a insônia pode ser 

um importante indicador na avaliação do subseqüente desenvolvimento da 



depressão. Em um estudo prévio, indivíduos que apresentavam insônia em uma 

entrevista inicial, ao serem avaliados em uma subseqüente entrevista médica após 

01 ano, apresentavam uma maior probabilidade de desenvolverem um novo 

episodio depressivo em relação a indivíduos que não referiam insônia.16

Conseqüentemente, foi sugerido que a insônia pode tanto indicar um novo 

episodio depressivo como corroborar para o surgimento do mesmo. Em outro 

estudo, foi observada uma pior qualidade, maior latência, menor duração e 

eficiência do sono em pacientes com maior risco de suicídio em comparação com 

pacientes que não apresentavam ideação suicida.17,18 Concomitante à gravidade e 

à duração do episódio depressivo, a idade dos pacientes constitui um importante 

fator de avaliação, pois, com o avançar da idade, são encontradas mais alterações 

de sono.19 Em relação ao sexo, são observadas nas mulheres mais queixas de 

insônia, hipersonia e pesadelos, em uma proporção aproximada de 2:1, apesar de 

haver equivalência entre indivíduos do sexo masculino e feminino após os 65 

anos.20 Um perfil mais alterado de sono está relacionado igualmente a fatores 

psicossociais, como o menor nível educacional, a presença de co-morbidades, o 

menor apoio social e a presença de estresse. Variáveis clinicas e psicossociais 

podem ser relacionadas, portanto, com as alterações do sono em pacientes 

deprimidos, bem como à gravidade do quadro depressivo.21

Em aproximadamente 10 a 20% dos casos, pacientes depressivos podem 

referir um excesso de sono (hipersonia) em forma de episódios de sono noturno 

prolongado e aumento de sono diurno. Apesar da insônia ser mais prevalente, a 

sonolência excessiva é uma causa de transtorno do sono que faz o paciente 



buscar tratamento médico.22  Diversos estudos sugerem uma forte associação 

entre pesadelos e transtorno depressivo, notadamente na depressão grave 23,24 e 

na ideação suicida.25 Nestes pacientes, os pesadelos são marcantes e com alto 

estresse psicológico e social quanto mais aparente é a ideação suicida.18 Esta 

relação realça a importância de uma melhor avaliação dos pesadelos em 

pacientes depressivos, principalmente quando há risco de suicídio.26

As primeiras investigações sistemáticas do padrão eletroencefalográfico do 

sono em pacientes depressivos não-medicados evidenciaram numerosas 

alterações no padrão do sono, com enfoque principal sobre a avaliação dos 

parâmetros de continuidade do sono, do sono REM e do sono não-REM. 19

Alterações da duração, da continuidade e da redução do tempo total do sono são 

geralmente observadas na depressão. Esta redução é desencadeada pelo 

incremento da latência do sono, pelo aumento da vigília noturna e/ou pelo 

despertar precoce.27 Em relação às alterações do sono REM, mudanças na 

distribuição temporal da fase do sono REM têm sido evidenciadas.28 Estas 

alterações se manifestam por uma redução da latência do sono REM, por um 

incremento na duração do primeiro período REM e por uma proporção maior de 

sono REM no primeiro terço da noite e menor terço final do período. 

Paralelamente, tem sido descrito que pacientes depressivos apresentam um sono 

REM intenso, que se reflete no maior numero de movimentos oculares por minuto 

durante o sono REM (densidade REM).29 Todavia, o aumento especifico da 

densidade REM parece ser mais proeminente durante o primeiro período REM. 

30As alterações do sono NREM, por sua vez, são caracterizadas pela redução na 



quantidade de sono de ondas lentas (fases 3 e 4), que se manifesta tanto por uma 

diminuição no tempo total quanto pelo conteúdo proporcional do sono de ondas 

lentas.31 Análises computadorizadas têm demonstrado um decréscimo no número 

de ondas delta ao longo do sono NREM, bem como uma redução da atividade 

delta notadamente no primeiro período do sono NREM.21

Nas duas ultimas décadas, diversos estudos polissonográficos observaram 

uma redução da latência REM em quadros depressivos, o que foi considerada 

como sendo um marcador biológico da depressão.28,32 Estudos recentes e de 

meta-análise têm corroborado e ampliado a complexidade das características 

polissonográficas associadas aos diversos transtornos do humor. Anormalidades 

encontradas no padrão de sono em pacientes depressivos, como a latência 

reduzida de sono REM e os déficits no sono de ondas lentas, podem ser 

caracterizadas como sendo marcadores biológicos em pacientes com transtorno 

depressivo com duração superior a três meses. A persistência de anormalidades 

no sono, mesmo na ausência de sintomas mais característicos do transtorno 

depressivo, tem sido interpretada como um indicador da susceptibilidade biológica 

para a depressão. As alterações do sono podem, desta maneira, constituir um 

marcador de estado ou fator de vulnerabilidade para o surgimento do transtorno 

depressivo.32-34

Diversos modelos teóricos foram propostos a fim de explicar os transtornos 

do sono vigentes na depressão.  De acordo com o modelo de fase avançada, 

pacientes depressivos dormem em um tempo-relógio biológico inadequado35,



semelhante aos trabalhadores noturnos e a indivíduos com jet lag. Como 

conseqüência, dormem comparativamente mais tarde em relação ao relógio 

biológico, desregulando outras funções biológicas importantes, como a regulação 

da temperatura corporal e a secreção de cortisol. De acordo com o modelo da 

deficiência do processo S36, foi proposto que na depressão o incremento do 

processo S é deficiente durante a vigília com uma baixa produção de sono de 

ondas lentas e atividade delta.  De acordo com o modelo de interação recíproca 28,

foi sugerida a presença de anormalidades no ritmo ultradiano do sono REM, 

através de alterações nos mecanismos de interação neuroquímica, com ênfase à 

interação colinergica / adrenérgica. Desta forma foi assumida que a depressão 

altera o balanço entre estes sistemas de neurotransmissão. Pelo modelo da 

ativação, com a perda do sono não-REM há uma conseqüente “fadiga cerebral”, a 

qual acarreta o cansaço subjetivo e a sonolência excessiva. A instabilidade do 

humor poderia então ser explicada pela instabilidade dos processos de regulação 

do sono (processo S e regulação circadiana), que explica em parte o processo de 

desregulação do humor na depressão.38

Uma importante questão relacionada aos transtornos do sono na depressão 

é sobre sua sensibilidade ao tratamento com psicofármacos. O fato de diversas 

manipulações de o sono estarem relacionadas a efeitos antidepressivos sugere 

uma conexão entre a regulação do sono e do humor. Um exemplo é a supressão 

do sono REM pela maioria dos antidepressivos, o que sustenta a hipótese de que 

a supressão do sono REM é um possível pré-requisito necessário para alcançar 

um efeito antidepressivo.21 Um estudo prévio evidenciou que pacientes deprimidos 



com alterações do padrão de sono, quando submetidos apenas ao tratamento 

psicoterápico, responderam de forma inadequada a este.38 Desta forma, foi 

proposto que um perfil mais alterado de sono se relaciona com alterações 

neurofisiológicas mais marcantes.

 A avaliação dos transtornos do sono apresenta como maiores benefícios o 

descobrimento e o reconhecimento precoce de um quadro psiquiátrico, no caso, o 

transtorno depressivo. 5 Entretanto, estes transtornos, apesar de bastante 

difundidos, são pouco reconhecidos quanto à sua relevância. Tem sido descrito 

que, consoante a aplicação dos critérios propostos pela Classificação 

Internacional de Transtornos do Sono, as taxas de insônia na população de 

pacientes em geral estão em torno de aproximadamente 20 a 26%. A maior 

parcela destes pacientes apresenta a insônia por um longo período, com sérios 

impactos na saúde e na performance sócio-econômico.15 Portanto, considerando a 

estreita relação entre os transtornos do sono e o transtorno depressivo, é 

necessária a avaliação mais criteriosa desta.  Assim sendo, os estudos de sono 

têm um importante papel na investigação da depressão, particularmente como 

ferramenta no diagnóstico clinico deste transtorno. Paralelamente, os estudos 

sobre os transtornos do sono podem auxiliar, de maneira significativa, na 

elaboração de um diagnóstico precoce da doença, além de permitir uma avaliação 

mais adequada para estratégias de tratamento dos pacientes. A insônia e a 

hipersonia podem ser, em muitos casos, os sintomas precoces sinalizadores da 

presença de transtorno depressivo. 18,32  Em um tempo posterior, a presença dos 

transtornos do sono pode auxiliar na identificação de indivíduos mais vulneráveis a 



desenvolvimento do transtorno depressivo. 6 Neste último, embora se admita há 

muito tempo que os transtornos psiquiátricos são uma causa comum de insônia, 

estudos recentes têm demonstrado que a insônia representa um risco significativo 

para o desenvolvimento da primeira ocorrência de um distúrbio depressivo. Neste 

caso, tem sido proposto que o tratamento da insônia possa reduzir o risco de um 

transtorno psiquiátrico, como a depressão.39

1.1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GERAL 

Este trabalho teve como objetivo avaliar os transtornos do sono de pacientes 

ambulatoriais com transtorno depressivo do Hospital Universitário Onofre Lopes, 

Natal, Rio Grande do Norte. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Avaliar as queixas de transtornos do sono em pacientes ambulatoriais com 

transtorno depressivo, com a caracterização dos tipos, do tempo de 

surgimento e da recorrência das queixas de transtornos do sono (Artigo 1);



Caracterizar a qualidade subjetiva do sono em pacientes depressivos 

ambulatoriais (Artigo 2);

Avaliar a sonolência diurna excessiva em pacientes ambulatoriais com 

transtorno depressivo, em relação à gravidade da depressão e à ideação 

suicida (Artigo 3);

Identificar os pesadelos em pacientes com transtorno depressivo e 

caracterizar diferenças nos pacientes com e sem pesadelos quanto à idade, 

ao sexo, ao tempo de doença e à gravidade do quadro depressivo (Artigo 4);

Examinar a relação entre a ideação suicida e os transtornos do sono, como a 

insônia e a hipersonia, em pacientes depressivos ambulatoriais (Artigo 5);

Determinar a validade e a confiabilidade do Questionário de Hábitos do Sono 

em pacientes depressivos ambulatoriais com queixas de insônia e sonolência 

excessiva (Artigo 6).



2. MÉTODOS 

2.1. DESENHO DO ESTUDO 

O desenho do estudo foi individuado-observacional, quantitativo e 

seccional, o que permitiu acessar de modo eficaz a situação de saúde de uma 

determinada população, com base na avaliação individual do estado de saúde e 

da doença de base de cada um dos membros da amostra investigada.40 A escolha 

deste tipo de desenho foi devida a sua natureza descritiva e não intervencionista, 

a qual permite elaborar um perfil da doença de base em um determinado grupo de 

pacientes. A amostra foi obtida através do método de conveniência e de uma 

alocação não-probabilística. Neste estudo foram selecionados 70 pacientes 

ambulatoriais com transtorno depressivo. 

2.2. LOCAL E PERÍODO DO ESTUDO 

As entrevistas com a aplicação dos questionários utilizados foram 

realizadas no ambulatório de psiquiatria do Hospital Universitário Onofre Lopes, 

Natal, Rio Grande do Norte.  A escolha do local foi baseada no fato deste ser o 

principal hospital de nível terciário no Estado do Rio Grande do Norte, para o qual 

convergem pacientes cujo atendimento requer maior especificidade. Desta 

maneira, uma grande parcela de pacientes com transtornos do humor, como o 

transtorno depressivo, é encaminhada ao ambulatório de psiquiatria deste 



hospital. Assim sendo, a pesquisa foi realizada com indivíduos que apresentavam 

quadros mais característicos do transtorno depressivo. As entrevistas foram 

realizadas durante o período de abril a julho de 2005, duas vezes por semana 

(terça-feira/ quinta-feira), em um mesmo turno vespertino (13:30h– 15:30h). 

2.3. CASUÍSTICA 

 A seleção de pacientes foi realizado conforme os seguintes critérios de 

inclusão: idade entre 18 a 60 anos; pacientes submetidos à entrevista clínica e 

diagnosticados com transtorno depressivo, de acordo com o Manual de 

Diagnóstico e Estatística DSM-IV.5 Todos os pacientes consecutivamente 

admitidos que preencheram os critérios de inclusão foram entrevistados. Os 

critérios de exclusão do estudo foram os seguintes: pacientes idosos (acima de 65 

anos); transtorno bipolar; transtorno do pânico; presença de alterações cognitivas; 

epilepsia; retardo mental; pacientes cujo diagnóstico de depressão é secundária 

às doenças com sintomas psicóticos, como esquizofrenia. Todavia, deve ser 

salientado que não foi incluído nos critérios de exclusão o uso de antidepressivos 

e/ou hipnóticos indutores do sono, bem como presença de apnéia ou hipopnéia 

obstrutiva do sono. 

2.4. PROCEDIMENTOS 

 A pesquisa foi iniciada após aprovação pelo comitê de Ética em pesquisa 

em humanos da UFRN. A realização da pesquisa foi efetuada após os 



participantes assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, com 

informação detalhada sobre os propósitos da pesquisa e a garantia de respeitar a 

privacidade dos participantes envolvidos. 

 Para minimizar possíveis vieses de avaliação e garantir a validade interna 

do estudo, foi realizado um pré-teste com 10 pacientes depressivos para avaliar 

possíveis dificuldades de compreensão das questões do questionário e para 

realizar a calibração intra-examinador do pesquisador responsável pelas 

entrevistas. A calibração foi realizada com o objetivo de adequadamente treinar e 

capacitar o examinador para a execução da metodologia utilizada.

A coleta dos dados foi realizada em duas etapas. Primeiramente foi realizada 

a avaliação médica e o diagnóstico de transtorno depressivo foi dado através de 

entrevista clínica por cinco médicos psiquiatras do ambulatório de psiquiatria, 

responsáveis pelo acompanhamento dos pacientes. Os cinco psiquiatras 

apresentavam pelo menos dez anos de treinamento em psiquiatria, e estavam 

capacitados e treinados em detectar e classificar o transtorno depressivo segundo 

os critérios da DSM-IV.5 Os critérios diagnósticos do transtorno depressivo 

incluíram as questões quanto à ocorrência de humor depressivo, à anedonia, às 

concentração e atenção reduzidas, às alterações no apetite, à irritabilidade, ao 

sentimento de fracasso, à ideação suicida e aos transtornos do sono. Em seguida, 

as entrevistas foram realizadas por um dos pesquisadores deste estudo. Os 

questionários utilizados foram aplicados individualmente com apoio do 

pesquisador treinado e com tempo de duração de 30 a 40 minutos. Os 



instrumentos foram aplicados de forma coordenada, ou seja, após a leitura e 

explicação do aplicador sobre do que tratava cada questão e como deveria ser 

efetuada a resposta.40 Caso alguma questão não fosse compreendida, o 

entrevistador repetia a pergunta. Caso o entrevistado não compreendesse a 

pergunta, a mesma era novamente repetida. Caso não houvesse resposta, o 

entrevistador passava para a pergunta seguinte.

2.5. INSTRUMENTOS 

 A avaliação subjetiva dos transtornos do sono apresentados pela amostra 

de pacientes ambulatoriais deprimidos foi analisada através do prontuário médico 

e da aplicação de seis questionários padronizados: 

a) Ficha de identificação e de Avaliação médica: Foram aplicadas fichas de 

identificação nas quais foram registrados os dados pessoais do paciente, 

como a idade, o sexo, o nível sócio-econômico, o grau de escolaridade, a 

profissão e o local de procedência. Concomitantemente, foram obtidas 

informações referentes à presença de co-morbidades, à duração do 

transtorno depressivo, aos episódios depressivos prévios e aos tratamentos 

clínicos em curso (uso de antidepressivos, sedativos e hipnóticos).

b) Prontuários médicos: Os prontuários dos pacientes foram utilizados para 

conferir os dados de recorrência das queixas e o tempo de surgimento de 

transtornos do sono, o início de surgimento do transtorno depressivo e a 

duração em meses do transtorno depressivo e dos transtornos do sono.



c) Questionário de Hábitos do sono: Neste estudo foi utilizado o 

Questionário de Hábitos do Sono, que consiste em um instrumento validado 

e padronizado com 32 perguntas que objetivam traçar o perfil do paciente 

avaliado.41,42 Neste questionário é feita uma coleta de dados sobre as 

condições de moradia, a saúde, o sono, e o consumo de substancias psico-

estimulantes. Neste estudo, o Questionário de Hábitos do Sono foi utilizado 

para acessar as queixas de insônia e de sonolência excessiva. Insônia foi 

definida como sendo a dificuldade em iniciar o sono (resposta “às vezes” ou 

“sempre” aos itens 12 e 13), a presença de sono fragmentado (resposta “as 

vezes” ou “sempre” aos itens 15 e 17) e o despertar precoce pela manhã 

(resposta “as vezes” ou “sempre” aos itens 21 e 26) por um período de pelo 

menos 30 dias. Por sua vez, a sonolência excessiva foi considerada como 

sendo o sono noturno prolongado (resposta “às vezes ou ”sempre” ao item 

14) e a sonolência diurna (resposta “as vezes ou “sempre” aos itens 27, 30 

e 31) por pelo menos 30 dias.

d) Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP): consiste em um 

instrumento composto de 19 questões relacionados aos hábitos normais de 

sono referentes ao mês anterior em que o individuo se encontra. As 

respostas devem indicar o mais corretamente possível o tempo levado para 

adormecer, o horário de deitar e de acordar, a duração do sono, a 

qualidade do sono, os cochilos, os problemas para adormecer, entre 

outros.43 Os 19 itens deste questionário são agrupados em sete 



componentes, cada qual com pontuações que variam de 0 a 3. Estes 

componentes são, respectivamente, a qualidade subjetiva do sono, a 

latência do sono, a duração do sono, a eficiência habitual do sono, as 

alterações do sono, o uso de medicação para o sono e a disfunção diurna. 

Os escores destes componentes são totalizados em uma pontuação global 

que varia de 0 a 21. Escores de 0 a 4 indicam boa qualidade do sono, de 5 

a 9 indicam qualidade de sono ruim e acima de 10 equivale a alterações 

marcantes do sono. 

e) Escala de Sonolência de Epworth: Esta escala permite avaliar o 

comportamento de sonolência apresentado paciente, sendo de grande 

relevância para identificar a sonolência em situações comuns do 

quotidiano. Os pacientes são interrogados quanto à capacidade de 

adormecer durante atividades realizadas ao longo do dia, através de 08 

perguntas, cada qual com uma pontuação de 0 a 3. Caso não tenha 

apresentado sonolência em um dos quesitos, é solicitado ao paciente que 

avalie qual seria o seu grau de sonolência no caso em questão, destacando 

a diferença existente entre sonolência e fadiga.44  A métrica deste 

instrumento varia de 0 a 24. Pontuações inferiores a 10 são consideradas 

com indicativas de pouca sonolência. Por sua vez, pontuações iguais ou 

maiores que 10 denotam sonolência excessiva clinicamente significante.

f) Inventário de Depressão de Beck: este instrumento é provavelmente a 

medida de auto-avaliação de depressão mais amplamente utilizada tanto 



em pesquisa como na prática clínica.45 A escala consiste de 21 itens, 

incluindo sintomas e atitudes, cuja intensidade varia de 0 a 3. Os itens são 

relacionados à tristeza, ao pessimismo, à sensação de fracasso, à falta de 

satisfação, à sensação de culpa, à sensação de punição, à auto-

depreciação, às auto-acusações, às idéias suicidas, às crises de choro, à 

irritabilidade, à retração social, à indecisão, à distorção da imagem corporal, 

à inibição para o trabalho, aos transtornos do sono, à fadiga, à perda de 

apetite, à preocupação somática e à diminuição de libido. De acordo com 

esta escala,46 são definidos os seguintes pontos de corte: menor que 10 = 

sem depressão ou depressão mínima; de 10 a 18 = depressão, de leve a 

moderada; de 19 a 29 = depressão, de moderada a grave; de 30 a 63 = 

depressão grave.

g) Escala de Ideação Suicida de Beck: esta escala é um dos instrumentos 

mais completos para acessar a gravidade da ideação suicida e apresenta 

um formato de entrevista semi-estruturada.47 Consiste de 19 itens que 

avaliam quatro dimensões da ideação suicida: a ideação ativa, os planos 

específicos para o suicídio, a ideação passiva e as tentativas prévias de 

suicido. Cada item é pontuada de 0 a 2 e quanto maior a pontuação mais 

grave é a ideação suicida. O ponto de corte para indicar uma ideação 

suicida clinicamente significante é de 6 ou mais em populações adultas.48

Para evitar viéses de aferição, tem sido preconizado que este questionário 

seja administrado por um entrevistador clínico.



Para evitar vieses de informação foram utilizadas as versões validadas em 

português dos seguintes questionários: Índice de Qualidade de Pittsburgh49,

Escala de Sonolência de Epworth50, Inventário de Depressão de Beck51 e Escala 

de Ideação Suicida de Beck52.

2.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

Foram realizadas as análises descritivas (freqüências relativa e absolutas, 

médias e desvios padrões), o teste t de Student para as comparações entre as 

médias e a análise de variância (ANOVA), seguida do teste post-hoc de Tukey 

para verificar diferença entre os itens. Para comparação de proporções foi 

utilizado o teste qui-quadrado ( 2). O nível de significância adotado foi de 5% e a 

análise dos dados foi efetivada através do software Statistica (versão 6.0).

Um modelo de regressão logística foi utilizado para avaliar as relações 

multivariadas de co-variáveis com a ideação suicida (medida pela Escala de 

Ideação Suicida de Beck). As analises foram ajustadas para a variável de 

confusão do uso de medicação (antidepressivos e hipnóticos). Estas análises 

foram realizadas utilizando o programa EPIINFO, versão 6.0. 

Para a medida de confiabilidade foi avaliada a consistência interna, para a 

qual foi aplicado o coeficiente Kappa ponderado, através do teste-reteste das 



questões. O valor estatístico Kappa (K) é utilizado como medida da concordância 

entre duas aferições. Os critérios de Landis & Kock para interpretação da 

concordância são descritos a seguir: a) quase perfeita: 0,80 a 1,00; b) forte: 0,60 a 

0,80; c) moderada: 0,40 a 0,60; d) regular: 0,20 a 0,40; d) discreta: 0 a 0,20; e) 

pobre: -1,00 a 0.53 As análises foram realizadas utilizando o programa EPIINFO, 

versão 6.0. 



3. RESULTADOS 

Os resultados estão apresentados em forma de artigos. 
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Resumo

Objetivo: Avaliar as queixas de transtornos do sono em pacientes ambulatoriais 

com transtorno depressivo de um hospital geral. Métodos: Foi realizado um 

estudo observacional, transversal com uma amostra de 70 pacientes (44 mulheres 

e 26 homens) com diagnóstico de transtorno depressivo, segundo os critérios da 

DSM-IV. Os pacientes foram entrevistados e avaliados através da Ficha de 

Identificação, do Questionário de Hábitos de Sono e do Inventário de Depressão 

de Beck (IDB). Resultados: Neste estudo, 50 (71,3%) pacientes apresentaram 

recorrência das queixas de transtornos do sono. A média dos escores obtida no 

IDB foi 35,83+8,85, com diferenças significativas entre os pacientes com 

(38,50+8,70) e sem (29,60+7,80) recorrência (p<0,05) e entre pacientes com 1, 2, 

3 e >3 episódios (p<0,05) de transtornos do sono. Neste estudo, 49 (70%) 

pacientes apresentaram insônia e 21 (30%) sonolência excessiva subjetiva. Houve 

diferença significativa entre a duração média, em meses, dos transtornos do sono 

(7,16+2,10) e do transtorno depressivo (6,12+1,90) (p<0,05). Discussão: Na 

amostra estudada, a recorrência das queixas de transtornos do sono foi elevada e 

associada significativamente à gravidade da depressão. Houve prevalência de 

insônia e a duração média dos transtornos do sono foi maior em relação à do 

transtorno depressivo.

Palavras-chave: Transtornos do sono; Distúrbio do início e da manutenção do 

sono; Transtornos do sono por sonolência excessiva; Transtorno depressivo. 



Abstract

Evaluation of sleep disorders complaints in outpatients with depressive 

disorder.

Objective: To evaluate sleep disorder complaints in outpatients with depressive 

disorder from a general hospital. Methods: An observational, cross-sectional study 

was carried out with a study sample composed of 70 patients (44 women and 26 

men) with diagnosis of depressive disorder, according to the DSM-IV criteria. The 

patients were interviewed and evaluated by the Identification Questionnaire, the 

Sleep Habits Questionnaire and the Beck Depression Inventory (BDI). Results: In 

this study, 50 (71.3%) patients had recurrence of sleep disorder complaints. Mean 

BDI score was 35.83+8.85, with significant differences between patients with 

(38.50+8.70) and without (29.60+7.80) recurrence (p<0.05) and among patients 

with 1, 2, 3 and >3 episodes (p<0.05). In this study, 49 (70%) patients had 

insomnia and 21 (30%) had subjective excessive sleepiness. Significant 

differences were observed between the mean duration in months of the sleep 

disorders (7.16+2.10) and the depressive disorder (6.12+1.90) (p<0.05).  

Discussion: In the study sample, recurrence of sleep disorder complaints was 

high and significantly associated with severe depression. Insomnia was prevalent 

and the mean duration of sleep disorders was higher in relation to depressive 

disorder.

Key words: Sleep disorders; Sleep initiation and maintenance disorder; Disorders 

of excessive somnolence; Depressive disorder. 



Introdução

Os transtornos do sono são uma característica marcante do transtorno depressivo 

e aproximadamente 80% dos pacientes com depressão apresentam queixas 

pertinentes à deterioração, tanto da quantidade como da qualidade do sono (Stein 

e Mellman, 2005). Dentre as principais alterações descritas, há prevalência da 

insônia, com acentuadas dificuldades de iniciar e de manter o sono e despertar 

precoce pela manhã (Ohayon, 2000; Vaughn e D´Cruz, 2005). As queixas 

específicas podem incluir despertares noturnos freqüentes, sono não restaurador, 

redução do sono total e sonhos perturbadores (Bonnet e Arand, 1997; ICSD, 

2005). Todavia, em torno de 10 a 20% dos pacientes depressivos apresentam 

sonolência excessiva, principalmente na depressão grave ou na depressão atípica 

(Stein e Mellman, 2005). 

A associação entre o transtorno depressivo e a insônia é estreita, notadamente 

quando esta ocorre em quadros depressivos graves (Ford e Cooper-Patrick, 2001) 

e pode estar associada à marcada ideação suicida (Bernert et al., 2005). 

Atualmente, a insônia tem sido definida como sendo co-mórbida em algumas 

condições médicas, tais como o transtorno depressivo (NIH-NIMH, 2005).  

As principais alterações da arquitetura do sono em pacientes com transtorno 

depressivo podem ser divididas em três categorias principais referentes à 

continuidade do sono, ao sono de ondas lentas e ao sono REM. Na primeira, são 

observados aumento da latência do sono, de despertares noturnos e de despertar 

precoce, que resultam na fragmentação do sono e na redução da eficiência deste 

(Lucchesi et al., 2005). Igualmente, são observados déficit no sono de ondas 



lentas e uma redução significativa do sono de ondas lentas, especialmente no 

primeiro período do sono NREM, o que altera a sua distribuição no decorrer da 

noite (Stein e Mellman, 2005).

Diversos estudos sugerem que a insônia pode ocorrer nos primeiros estágios do 

transtorno depressivo, bem como pode antecipá-lo ou ser um sintoma residual da 

depressão (Chang et al., 1997; Ohayon, 2000; Ford e Cooper-Patrick, 2001). A 

insônia pode atuar como um importante indicador de avaliação do subseqüente 

desenvolvimento da depressão recorrente, no seguimento de um a três anos 

(Lucchesi et al., 2005) e tem sido descrita como um fator de risco no surgimento 

do primeiro episódio depressivo (Riemann e Voderholzer, 2003). Assim, a 

avaliação dos transtornos do sono em pacientes deprimidos é relevante pelos 

seus valores preventivo, diagnóstico e prognóstico. 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar as queixas de transtornos do sono em 

pacientes ambulatoriais com transtorno depressivo de um hospital geral, com a 

caracterização dos tipos, do tempo de surgimento e da recorrência das queixas de 

transtornos do sono. 

Métodos

Tipo de estudo e Casuística 

O estudo realizado foi do tipo observacional, transversal, com uma amostra não-

probabilística de 70 pacientes, 26 homens e 44 mulheres, do ambulatório de 

psiquiatria do Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio 



Grande do Norte, Natal, RN, durante o período de abril a julho de 2005.  Esta 

instituição é considerada um dos principais hospitais públicos de grande porte no 

estado do Rio Grande do Norte, para o qual são encaminhados pacientes da 

capital e de todo o estado.

A seleção dos pacientes foi realizada segundo os seguintes critérios de inclusão: 

idade entre 18 e 65 anos e diagnóstico de transtorno depressivo dado através de 

entrevista clínica com aplicação dos critérios da DSM-IV-R (2000), por cinco 

psiquiatras responsáveis pelo acompanhamento dos pacientes. Neste estudo, 

todos os pacientes que preencheram os critérios de inclusão foram entrevistados. 

Os critérios de exclusão nesta pesquisa foram pacientes com transtorno 

esquizoafetivo, transtorno bipolar, abuso de substancias ilícitas e de álcool e 

transtorno do pânico. Os critérios de exclusão da amostra não abrangeram 

sintomas da síndrome de apnéia e hipopnéia obstrutiva do sono, de transtornos 

primários do sono, bem como o uso de beta-bloqueadores e anti-histamínicos.

Procedimentos

As entrevistas foram realizadas por um dos pesquisadores deste estudo, 

devidamente capacitado e treinado na aplicação das metodologias.  As escalas de 

auto-avaliação foram respondidas pelos pacientes com a ajuda de um dos 

pesquisadores que explicou detalhadamente as escalas utilizadas.

A pesquisa foi iniciada após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Todos os 



participantes assinaram o Termo de Consentimento livre e esclarecido, antes de 

participarem da pesquisa, e tiveram sua privacidade respeitada. 

Instrumentos

Os pacientes foram entrevistados mediante os seguintes instrumentos de 

avaliação: Ficha de identificação e de avaliação médica; Prontuários médicos; 

Questionário de Hábitos do sono; Inventário de Depressão de Beck (IDB).

A Ficha de identificação e de avaliação médica foi utilizada para acessar os dados 

sócio-demográficos e informações referentes à presença de co-morbidades, à 

duração do transtorno depressivo e aos episódios depressivos prévios. Os 

prontuários dos pacientes foram utilizados para conferir os dados de recorrência 

das queixas e o tempo de surgimento de transtornos do sono, o início de 

surgimento do transtorno depressivo e a duração em meses do transtorno 

depressivo e dos transtornos do sono.

O Questionário de Hábitos do sono consiste em um protocolo padronizado e 

validado, com 32 itens relacionados aos hábitos de sono, à saúde e ao uso de 

estimulantes (Andrade, 1992). O instrumento foi utilizado para avaliar a presença 

da insônia e da sonolência excessiva subjetiva. Insônia foi considerada como 

dificuldade em iniciar o sono, sono fragmentado e despertar precoce pela manhã, 

ao menos três vezes por semana por 30 dias (SBS, 2003). A sonolência excessiva 

subjetiva, por sua vez, foi considerada como sono noturno prolongado e 

sonolência diurna ao menos três vezes por semana por 30 dias.



O IDB é um questionário de auto-avaliação padronizado que permite acessar a 

gravidade do transtorno depressivo, incluindo atitude e sintomas depressivos 

(Beck et al., 1961). Este instrumento apresenta 21 itens, cuja intensidade é 

indicada através de uma pontuação que varia de 0 a 3. São utilizados os seguintes 

pontos de corte: menor que 10 = sem depressão ou depressão mínima; de 10 a 18 

= depressão leve a moderada; de 19 a 29 = depressão moderada; de 30 a 63 = 

depressão grave. Neste estudo, foi utilizada da versão validada no Brasil 

(Gorenstein e Andrade, 1996). 

Análise estatística 

Foram realizadas as análises descritivas (freqüências relativa e absolutas, médias 

e desvios padrões), o teste t de Student para amostras pareadas nas 

comparações entre as médias e a análise de variância (ANOVA), seguida do teste 

post-hoc de Tukey para verificar diferença significativa na pontuação do IDB entre 

os episódios de transtornos do sono prévios. O nível de significância adotado foi 

de 5% e a análise dos dados foi efetivada através do software Statistica (versão 

6.0).

Resultados

As características sociodemográficas dos pacientes e a presença de co-

morbidades são descritas na Tabela 1.                         

Um total de 50 (71,3%) pacientes com transtorno depressivo apresentaram 



recorrência das queixas de transtornos do sono. Destes pacientes, todos que 

apresentaram insônia referiram ter apresentado este mesmo distúrbio do sono no 

episódio depressivo prévio. Igualmente, todos os pacientes com sonolência 

excessiva subjetiva relataram a manifestação desta nos transtornos depressivos 

anteriores. Em relação à freqüência das queixas de transtornos do sono, 19 (38%) 

apresentaram 1 episódio, 12 (24%) tiveram 2 episódios, 14 (28%) relataram 3 

episódios e 5 (10%) referiram mais de 3 episódios de queixas de transtornos do 

sono relacionados ao transtorno depressivo. A média dos escores de IDB foi 35,83 

+8,85 e a comparação das médias obtidas nesta escala entre os pacientes com 

(38,50+8,70) e sem (29,60+7,80) recorrência das queixas de transtornos do sono 

evidenciou diferenças significativas (t=10.82; p<0,05).  Paralelamente, foram 

encontradas diferenças significativas (F= 28,40; p<0,05) entre os pacientes que 

referiram números diferentes de episódios de transtornos do sono. As médias dos 

escores de IDB foram mais elevadas quanto maior foi o número de episódios e os 

pacientes com mais de 3 episódios obtiveram a maior média. (Figura 1).     

Os resultados indicaram que 49 (70%) dos pacientes apresentaram insônia e 21 

(30%) relataram sonolência excessiva subjetiva. Os dados referentes às 

características da insônia são descritos na Tabela 2.                

Diferenças significativas (t=6,12; p<0,05) foram observadas entre a duração  

média em meses dos transtornos do sono e do transtorno depressivo. Na amostra 

estudada, a duração média dos transtornos do sono foi maior que a do transtorno 

depressivo (Figura 2).                              

Em relação ao uso de medicações, 27 (38%) pacientes referiram fazer uso de 

antidepressivos e/ou hipnóticos indutores do sono. Deste pacientes, 9 (13.4%) 



relataram uso de benzodiazepínicos, 3 (5%) usaram amitriptilina, 3 (5%) 

nortiptilina, 3 (5%) usaram sertralina, 2 (3%) fluoxetina e 4 (6,6%) desconheciam 

qual a medicação utilizada.

Discussão

A idade, as características sociodemográficas e a presença de co-morbidades 

observados nos pacientes indicaram que a maior parcela foi composta por 

mulheres de meia-idade com um menor nível educacional e maior carga de co-

morbidades crônicas. Estes resultados corroboram com estudos prévios, nos 

quais foi observada uma maior prevalência de insônia em adultos de meia-idade e 

idosos em relação a jovens, e referida comumente por mulheres no atendimento 

médico, em uma proporção de 2: 1 em a relação aos homens (Voderholzer et al., 

2003; Hara et al., 2004). Diversas variáveis sociais e clínicas atuam sobre a 

qualidade do sono (Voderholzer et al., 2003; Ford e Cooper-Patrick, 2001; Stein e 

Mellman, 2005). Pacientes com menor nível educacional, presença de co-

morbidades crônicas, como hipertensão, diabetes e artrite reumatóide, e menor 

apoio social apresentam comparativamente um pior perfil de sono (Cano-Lozano 

et al., 2003). Desta forma, estes fatores podem apresentar um papel patogênico 

sobre o padrão do sono dos pacientes, o que torna necessária a investigação 

criteriosa destes fatores na avaliação clínica das queixas de transtornos do sono. 

Nesta pesquisa, foi observada uma elevada recorrência das queixas de 

transtornos do sono e os pacientes com maior número de episódios apresentaram 

maior pontuação no IDB, o que sugere episodio depressivo grave. Uma possível 



explicação é que as queixas de transtornos do sono constituem parte dos critérios 

diagnósticos de transtornos do humor (DSM-IV-R, 2000). Simultaneamente, estas 

queixas podem representar um fator de vulnerabilidade para o desenvolvimento do 

transtorno depressivo, que se agrava a cada novo quadro de depressão. Isso se 

deve principalmente às alterações mais pronunciadas do sono REM encontradas 

em pacientes com depressão recorrente (Thase et al., 1995). As alterações do 

sono podem, portanto, atuar como um marcador psicobiológico no 

desenvolvimento de um novo episódio depressivo (Riemann et al., 2001).

A diferença entre a duração média em meses dos transtornos do sono e a do 

transtorno depressivo pode sugerir uma antecipação de alterações do sono em 

relação ao episodio depressivo. Todavia, este resultado não é conclusivo, pois os 

transtornos do sono podem permanecer por mais tempo que os demais sintomas 

depressivos, podendo inclusive ser um resíduo depressivo (Stein e Mellman, 

2005).

A maior implicação clínica destes dados é que o monitoramento adequado das 

queixas de sono permite uma efetiva intervenção terapêutica em um período 

anterior ao desenvolvimento do transtorno depressivo, o que realça seu valor 

preventivo (AASMR, 1999; Morin, 2005).

Houve predomínio das queixas relacionadas à insônia, tais como dificuldades em 

iniciar o sono, menor duração de sono com fragmentação deste e despertar 

precoce pela manhã. A insônia é, em muitos casos, concomitante com algumas 

condições médicas, tais como transtornos psiquiátricos – principalmente em 

episódios depressivos – transtornos cardiopulmonares e condições associadas 

com queixas somáticas crônicas, como artrite reumatóide. Atualmente, a insônia é 



denominada de co-mórbida, o que permite uma conclusão mais adequada sobre a 

natureza destas associações e a direção de causalidade que existe entre estas 

(NIH-NIMH, 2005). Em um estudo prévio, foi realizada a avaliação dos padrões de 

sono, na qual se observou que 15 dos 36 sintomas depressivos avaliados e 9 das 

19 variáveis eletroencefalográficas do sono analisadas explicam até 95% a 

relação entre a insônia e a depressão (Thase et al., 1995). Paralelamente, o uso 

de técnicas de neuroimagem tem demonstrado que os transtornos do sono 

concomitantes com o transtorno depressivo podem decorrer de alterações em 

áreas corticais específicas (Nofzinger, 2005). Desta forma, a relação intrínseca 

entre os mecanismos de regulação do sono e do humor é responsável pelas 

alterações do padrão de sono presentes no transtorno depressivo (Cano-Lozano 

et al., 2003; Benca, 2005).

Foi observada prevalência de 30% de sonolência excessiva subjetiva, o que é 

comparativamente superior ao encontrado em pacientes com transtorno 

depressivo, cuja prevalência é geralmente em torno de 10% (Bittencourt et al., 

2005). Em um estudo prévio, foi observado que pacientes com uma duração total 

do sono de 8 horas ou mais apresentaram uma mortalidade significativamente 

elevada em comparação com pacientes que apresentaram uma menor duração 

total do sono (Kripke et al., 2002). Este dado realça a importância de uma 

adequada avaliação das queixas de sonolência excessiva subjetiva no 

atendimento clínico. A presença de apnéia e/ou hipopnéia obstrutiva do sono e de 

transtornos primários do sono, bem como o uso de beta-bloqueadores e anti-

histamínicos, pode colaborar com sintomas de sonolência excessiva subjetiva na 

amostra estudada. Desta forma, as causas da sonolência nestes pacientes são 



incertas. Em estudos futuros, é sugerida a pesquisa desses fatores na anamnese 

dos hábitos do sono de pacientes com transtornos depressivos e com queixas de 

transtornos do sono.

Em relação às limitações do estudo, deve ser salientado o desenho transversal do 

estudo que não permite um adequado estabelecimento da relação de causa-e-

efeito dos achados deste estudo. Outro fato foi o uso de antidepressivos e/ou 

benzodiazepínicos por parte da amostra. Este fato em parte limita a extensão dos 

resultados obtidos, pois o uso destas medicações pode acarretar em um leque de 

efeitos sobre o sono, que inclui desde pior percepção do sono à sonolência 

excessiva subjetiva (Moreno et al., 1999; Walsh et al., 2005). A presença de 

apnéia e/ou hipopnéia obstrutiva do sono consiste em um viés de informação, pois 

está bem estabelecido que estes são freqüentemente encontrados na depressão, 

principalmente entre mulheres de meia-idade. (Bittencourt et al., 2005). Outrossim, 

a realização de polissonografia nos pacientes depressivos com queixas de 

transtornos do sono deve ser ressaltada, na medida que permite um registro mais 

fidedigno dos transtornos do sono. Futuros estudos com um desenho longitudinal 

com a utilização de um grupo controle (estudo de caso-controle) e a inclusão de 

pacientes livres de medicação antidepressiva e/ou benzodiazepínica são 

sugeridos para melhor avaliar a recorrência e o tempo de surgimento dos 

transtornos do sono em pacientes deprimidos. 

Como conclusão, neste estudo, a recorrência das queixas de transtornos do sono 

nos pacientes foi elevada e significativamente associada a pontuações mais 

elevadas no Inventário de Depressão de Beck. Paralelamente, foi observado que a 



duração média dos transtornos do sono foi maior em relação à do transtorno 

depressivo. Houve prevalência da insônia e a sonolência excessiva subjetiva foi 

maior em relação a estudos prévios.
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Tabela 1 – Características sócio-demográficas e presença de co-morbidades dos 

pacientes.

Variáveis                           Pacientes (n=70) 

                                                                         n                                        % 

Idade 40.48 (12.54)*

Sexo

Homens 26 36,6

Mulheres 44 63,4

Estado civil 

Solteiro 17 24,2

Casado/ União Consensual 44 62,9

Viúvo 9 12,9

Nível educacional 

Ensino Fundamental 58 82.9

Ensino Médio 10 14,3

Ensino Universitário 2 2,8

Co-Morbidades

Hipertensão 21 30

Diabetes 11 15,7

Artrite 9 12,9

Nenhuma 21 30

* Média (+ DP) 



Tabela 2 – Características das queixas de insônia nos pacientes com transtorno 

depressivo.

Variáveis                      Pacientes com insônia (n=49) 

                                                                         n                                        % 

Dificuldade em iniciar o sono 48                 100 

Dificuldade em manter o sono 46 93,8

Despertar precoce pela 

manhã

38 77,5

Redução na duração total do 

sono

45 91,9

Duração do sono 5h50min (78min)* 

* Média (+ DP) 



LEGENDAS DAS FIGURAS 

Figura 1 – Comparação das médias de pontuações no Inventário de Depressão de 

Beck entre os pacientes com 1, 2, 3 e >3 episódios de recorrência de transtornos 

do sono. 

* p< 0,05 

Figura 2 - Comparação entre a duração média em meses do transtorno depressivo 

e dos transtornos do sono nos pacientes. 

* p<0,05 
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ABSTRACT

CONTEXT AND OBJECTIVE: Sleep disturbances and sleep perception are 

strongly associated with depressive disorder. The aim of this study was to evaluate 

subjective sleep quality in patients with depressive disorder and to examine sleep 

quality in patients with insomnia and with excessive sleepiness.

DESIGN AND SETTING: A quantitative, cross-sectional study was carried out in 

the psychiatric outpatient unit of the Hospital Universitário Onofre Lopes, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

METHODS: The sample was composed of 70 patients with diagnosis of 

depressive disorder, according to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders-IV. The patients were interviewed and assessed by the Pittsburgh Sleep 

Quality Index, the Sleep Habits questionnaire and the Beck Depression Inventory.

RESULTS: Mean Pittsburgh sleep quality index and Beck depression inventory 

global scores were 12.80 ± 3.77 and 35.83 ± 8.85, respectively, and correlation 

was positive and significant between these scales. Higher scores of subjective 

sleep quality, sleep latency, sleep duration and daytime dysfunction were 

observed. The global Pittsburgh sleep quality index scores of patients with 

insomnia (16.61 ± 4.21) and with excessive sleepiness (8.82 ± 2.71) had marked 

differences (p < 0.05). Insomniac patients had significantly higher scores of the 

following components: Subjective sleep quality, sleep latency, sleep duration, 

habitual sleep efficiency and sleep disturbance.



CONCLUSIONS: These results suggest that patients with depressive disorder of 

the study sample experienced poor subjective sleep quality, which was particularly 

frequent among insomniac patients.

KEY WORDS: Sleep disorders. Insomnia. Disorders of excessive somnolence. 

Sleep. Depressive disorder.

INTRODUCTION

Sleep disturbances are associated with depression and belong to the core 

symptoms of this disorder.1 Examinations of sleep patterns and disturbances have 

lead to insights regarding the neurobiological mechanisms of mood dysregulation.2

In order to explain the sleep abnormalities of depression, several theoretical 

models have been developed, such as, the two-process model of sleep and sleep 

regulation. These theories imply that the regulation of sleep is directly associated 

with the regulation of mood in depression.3

Patients with depressive disorder commonly report disturbed sleep, which 

include difficulties with sleep maintenance, sleep duration, and early morning 

awaking.4 Although insomnia is frequently related to depression, excessive 

sleepiness is also encountered, particularly in major depression.5 These sleep 

disturbances are subjective correlates of depressive disorder and may represent 

early symptoms and risk factors for new depressive disorder.6 Sleep disturbances 

may equally anticipate a new depressive disorder.7 Therefore, adequate 



assessment of sleep disturbances in patients with depressive disorder is important 

both for its clinical relevance and for its prognostic significance.8,9

Sleep disturbances in depression can be assessed by quantifying subjective 

perception of sleep10. Some epidemiological studies have suggested that self-

reports of sleep perception are reliable methods that can be applied in order to 

examine sleep quality in depressed patients11,12. However, the study samples of 

previous works were frequently composed of interned patients and considerably 

few works have been carried out in order assess sleep quality in depressed 

outpatients.

OBJECTIVE

The purpose of this study was to evaluate the subjective sleep quality of 

outpatients with depressive disorder from a general hospital and to examine sleep 

quality in patients with insomnia and excessive sleepiness. 

METHOD

Type of Study 

The design of the study was quantitative, descriptive and cross-sectional, 

with a non-probabilistic study sample composed of 70 outpatients. 



Setting

The study was conducted in the Onofre Lopes University Hospital Psychiatry 

Unit, in Natal, Rio Grande do Norte, Brazil, during the period of April to July 2005. 

This hospital is located in the capital, Natal, and is one of the main tertiary public 

hospitals in the state of Rio Grande do Norte, to which many patients of the capital 

and the entire state are sent in order to attain specific medical assistance. 

Sample

All the patients were adults above 18 years old, among whom forty-four 

patients were women and 26 were men. The selection of the patients was 

according to the inclusion criteria of age between 18 and 65 years old and patients 

with diagnosis of depressive disorder. This diagnosis was provided through clinical 

interview using the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV 

(1994) criteria for depressive disorder,13 by five psychiatrics responsible for the 

clinical evaluation of the patients. All the patients consecutively admitted in the 

psychiatric outpatient unit that met the inclusion criteria of this study were 

interviewed. The exclusion criteria were patients with psychoactive substance use, 

post-traumatic stress disorder, post-puerperal depression, bipolar disorder and 

epilepsy.

Procedures

The interviews were held by one of the researches of this study, adequately 

trained to apply the methodological instruments utilized, and who provided 



assistance and full explanation for the patients to answer the self-evaluation 

scales. Informed consent of all the participants was obtained after the nature of the 

procedures in this study was fully explained. The project was approved by the 

Ethics Committee of the Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 

Brazil.

Measurements

The Pittsburgh sleep quality index was utilized to assess sleep quality.14

This questionnaire is an instrument with previously established reliability and 

validity, and consists of 19 rated questions. These items are grouped into seven 

component scores, each rated on a 0-3 scale. The components are, respectively, 

subjective sleep quality (1), sleep latency (2), sleep duration (3), habitual sleep 

efficiency (4), sleep disturbance (5), use of sleep medication (6), and daytime 

dysfunction (7). The seven components scores are summed to a total Pittsburgh 

Sleep Quality Index (PSQI) score, which ranges from 0 to 21. Higher scores 

indicate worse sleep quality. In this study, the validated version in portuguese of 

the PSQI was utilized.15

The Sleep Habits Questionnaire 16 is a standard and validated questionnaire 

in Brazil with 32 items regarding the patients sleep habits, health and use of 

stimulants. This questionnaire was utilized in order to assess insomnia and 

excessive sleepiness among the patients. Insomnia was defined as difficulty in 

initiating sleep, disrupted sleep, and early morning awakening at least three times 

a week during the last 30 days. Excessive sleepiness was defined as prolonged 



night sleep and daytime sleepiness at least three times a week for the last 30 days.

 The Beck Depression Inventory is a self-evaluation instrument to measure 

the intensity of depression.17 This questionnaire consists of 21 items regarding 

depressive symptoms. The total score is obtained from the sum of the 21 items 

scores, which ranges from 0 to 3. Total score inferior to 10 indicates none or 

minimal depression, 10 to 18 indicates mild, 19 to 29 indicates moderate and 

above 30 indicates severe depression. In this study, the validated version in 

portuguese of this instrument was utilized.18                         

Statistical methods

The following tests were used in the statistical analysis: Descriptive analysis 

(mean and standard deviation) of the Pittsburgh Sleep Quality Index and the Beck 

Depression Inventory scores, and Pearson correlation analysis between global 

these scale scores; Students t-test for paired samples; One-way analysis of 

variance (ANOVA), followed by the post-hoc Tukeys Test for the Pittsburgh sleep 

quality index components. Results were considered statistically significant at p < 

0.05.  Analyses were performed using the Statistical program, version 6.0.

RESULTS

 The study sample consisted of 70 patients, out of which 44 (62.9%) were 

women and 26 (37.1%) were men. The mean age was 40.48 ± 12.54, and the 



duration in months of the depressive disorder was 6.14 ± 1.90. The mean Beck 

Depression Inventory score and the depression severity are shown in Table 1. 

In relation to medication intake, 27 (38%) patients utilized antidepressants 

and/or hypnotics, out of which 9 (13.4%) utilized benzodiazepine intake, 3 (5%) 

amitriptyline, 3 (5%) nortriptyline, 3 (5%) sertraline, 2 (3%) fluoxetine and 4 (6.6%) 

did not remember which was the medication utilized. 

The mean Pittsburgh sleep quality index global score was 12.80 ± 3.77.

Higher scores of four components were observed among the patients, which were 

subjective sleep quality (2.47 ± 0.84), sleep latency (2.20 ± 0.68), sleep duration 

(2.11 ± 0.71) and daytime dysfunction (2.56 ± 0.79), respectively, components 1, 2, 

3 and 7. The lowest component score was use of sleep medication (0.81 ± 0.47), 

followed by habitual sleep efficiency (1.45 ± 0.61) and sleep disturbance (1.68 ± 

0.59, respectively, components 6, 4 and 5. Significant differences were observed 

among the Pittsburgh Sleep Quality Index components (F = 31.40; p < 0.05).  No 

significant differences were observed among components 1, 2, 3 and 7. However, 

these components had significant differences in relation to the components 4, 5 

and 6 (p < 0.05). The results obtained from the post-hoc Tukeys test for multiple 

comparisons of Pittsburgh sleep quality index components are shown in Table 2. 

 In this study, 49 (70%) of the patients had insomnia and 21 (30%) had 

excessive sleepiness. Insomniac patients had significantly higher Pittsburgh sleep 

quality index global scores (16.61 ± 4.21) in relation to patients with excessive 

sleepiness (8.82 ± 2.71) (t = 8.97, p < 0.05). Comparison of this sleep scale 

components among the patients of the study sample showed that insomniac 



patients had significantly higher scores of the following components: Subjective 

sleep quality (t = 3.24, p < 0.001), sleep latency (t = 10.84, p < 0.001), sleep 

duration (t = 21.33, p < 0.001), habitual sleep efficiency (t = 5.24, p < 0.001) and 

sleep disturbances (t = 13.70, p < 0.001). These results are shown in Table 3.

DISCUSSION

In the current study, higher scores of subjective sleep quality, sleep latency, 

sleep duration and daytime dysfunction were observed among the patients, 

indicating poor sleep quality. The low scores of use of sleep medication are 

possibly due to the low compliance of antidepressant medication, which is 

considerably frequent among depressed patients.19 The high Beck Depression 

Inventory (BDI) scores indicated that severe depression was frequent among the 

patients. Simultaneously, the significant correlation between the Pittsburgh sleep 

quality index and the BDI global scores suggests that worse subjective sleep 

quality was associated with depression, particularly in severe cases. 

 Sleep in patients with insomnia and depressive disorder was significantly 

disturbed in relation to patients with excessive night sleepiness. Insomniac patients 

exhibited worse sleep quality, sleep latency, sleep duration, habitual sleep 

efficiency, and sleep disturbance. Clinical populations have generally shown 

frequent comorbidity between insomnia and psychiatric illness, which is particularly 

common in depressed patients.20 Previous studies have indicated that three 

quarters of surveyed patients with complaints of insomnia had a diagnosable 



psychiatric illness.21 Moreover, insomniac patients with depressive disorder 

frequently report decreased sleep efficiency, sleep disturbance and sleep quality.10

Therefore, the results pertaining insomnia can be addressed to the involvement of 

sleep in the pathogenesis of depression.1

Depressive disorder is commonly encountered in medical practice. Previous 

reports have estimated that up to 25% of all visits to healthcare centers are due to 

this medical condition.22 Thus, recognizing and managing depression is a 

challenge.

Sleep studies have indicated that sleep disruption may either pertain to the 

first stages of depression, anticipate it or may be a residual symptom of severe 

depressive disorder.6 Several hypotheses may explain the underlying mechanisms 

of sleep, sleep quality, and depressive disorder. The serotoninergic system is 

involved in the regulation of sleep and wakefulness, its activity being at maximum 

during the wake state and minimum during sleep. Thus, serotonin is a 

neurotransmitter that plays an important role in sleep regulation.23 During 

depression, a functional decrease of serotoninergic neurotransmission occurs with 

specific alterations of sleep, notably insomnia.24 Furthermore, manipulations of 

sleep-wake cycle may induce depressive symptoms in the long run.7 This strong 

bi-directional relationship among sleep, sleep disturbances and depressive 

disorder plays an important key role that explains the results obtained in this study 

and emphasizes the importance of evaluating sleep complaints in depressed 

patients.



Regarding the study limitations, the antidepressant and/or hypnotic intake by 

part of the patients should be stressed. Many antidepressant medications, such as 

the serotonin selective reuptake inhibitors, have rapid eye movement (REM) 

suppressant effects, which has led to the theory that some antidepressants work 

by causing selective REM sleep deprivation, particularly during long treatment 

periods.25 Antidepressants may also show a variety of other effects on sleep, like 

poor sleep perceptions or sleep hangover.12 Therefore, in future studies, the 

inclusion of patients free of antidepressant medication is suggested. Further clinical 

studies with larger samples are needed to determine subjective sleep perception in 

patients with depressive disorder.   

                               

CONCLUSION

 In summary, the results suggest that the depressed patients of the study 

sample experienced poor subjective sleep quality, particularly among insomniac 

patients. Sleep-related problems and sleep quality thus appear to be an important 

component of depressive disorders and therefore should be explored by clinicians 

during psychiatric evaluation. 
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RESUMO

CONTEXTO E OBJETIVO: Distúrbios e percepções do sono estão fortemente 

associados ao transtorno depressivo. O objetivo deste estudo foi avaliar a 

qualidade subjetiva do sono em pacientes com transtorno depressivo e examinar a 

qualidade do sono em pacientes com insônia e com sonolência excessiva.

TIPO DO ESTUDO E LOCAL: Um estudo quantitativo e transversal foi realizado 

no ambulatório de psiquiatria do Hospital Universitário Onofre Lopes, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

MÉTODOS: A amostra foi composta de 70 pacientes com diagnóstico de 

transtorno depressivo segundo os critérios do Manual de Diagnóstico e Estatística 

de Transtornos mentais-IV. Os pacientes foram entrevistados e avaliados através 

do Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh, do Questionário de Hábitos do 

Sono e da Escala de Depressão de Beck.

RESULTADOS: Na amostra, as medias das pontuações globais do Índice de 

Qualidade de Sono de Pittsburgh e a Escala de Depressão de Beck foram, 

respectivamente, 12,80 ± 3,77 e 35,83 ± 8,85, e a correlação foi positiva e 

significativa entre essas escalas. Pontuações elevadas da qualidade subjetiva do 



sono, da latência do sono, da duração do sono e da disfunção diurna foram 

observadas. As pontuações globais do Índice de Qualidade de sono de Pittsburgh 

em pacientes com insônia (16.61 ± 4.21) e com sonolência excessiva (8.82 ± 2.71) 

apresentaram diferenças significativas (p< 0,05). Pacientes com insônia 

apresentaram escores significativamente elevados dos seguintes componentes: 

qualidade subjetiva do sono, latência do sono, duração do sono, eficiência habitual 

do sono e alterações do sono.

CONCLUSÕES: Os resultados sugerem que os pacientes depressivos da amostra 

apresentaram percepção inferior da qualidade subjetiva do sono, particularmente 

em pacientes com insônia.

PALAVRAS-CHAVE: Distúrbios do sono. Insônia. Sonolência excessiva. Sono. 

Transtorno depressivo.



Table 1. Total Beck Depression Inventory (BDI) scores and depression severity in 

the study sample.

Variables                                                                  Patients (n = 70)

Beck score                                                                n                   Frequency    (%) 

Total BDI scores* 
35.83 ±  8.85 

Depression severity 

None/Minimal 0-9 0 0

Mild 10-18 4 5.7

Moderate 19-29 26 37.1

Severe > 30 40 57.2

* Mean ± standard deviation.



Table 2. Tukeys test for multiple comparisons of the Pittsburgh Sleep Quality index 

components in the study sample (n = 70). 

C1* C2 C3 C4 C5 C6 C7

Component 1 
- 0.52 0.08 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.99

Component 2 0.52 - 0.97 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.92

Component 3 0.08 0.97 - < 0.001 0.06 < 0.001 0.38

Component 4 < 0.001 < 0.001 < 0.001 - 0.04 < 0.001 < 0.001 

Component 5 < 0.001 < 0.001 0.04 0.04 - < 0.001 0.01

Component 6 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 - < 0.001 

Component 7 0.99 0.92 0.38 0.01 0.01 < 0.001 -

* C = Components of the Pittsburgh sleep quality index. 



Table 3. Comparison of Pittsburgh Sleep Quality Index components between the 

patients with insomnia and excessive sleepiness of the study sample. 

                                                                          Patients (n = 70) 

Components Insomnia         Excessive sleepiness p

 (n = 49)                         (n = 21) 

Sleep quality 
2.6 ± 0.5* 2.1 ± 0.6 0.004

Sleep latency 2.9 ± 0.4 1.0 ± 0.7 < 0.001 

Sleep duration 2.8 ± 0.4 1.0 ± 0.1 < 0.001 

Habitual sleep efficiency 1.8 ± 0.8 1.1 ± 0.1 < 0.001 

Sleep disturbance 2.4 ± 0.5 0.9 ±0.3 < 0.001 

Use of sleeping medication 0.8 ± 0.9 0.5± 0.7 0.24

Daytime dysfunction 2.8 ± 0.4 2.4 ±0.6 0.14

* Mean ± Standard deviation. 
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ABSTRACT

BACKGROUND: Excessive daytime sleepiness is associated with depression in 

various manners and this relationship should be identified and addressed when 

evaluating depressed patients.              

OBJECTIVE: to evaluate excessive daytime sleepiness in patients with depressive 

disorder and to examine its association with the severity of depression and with 

suicidal ideation.                          

METHODS: Seventy patients were interviewed and assessed by the Epworth 

Sleepiness Scale (ESS), the Beck Depression Inventory (BDI) and the Beck Scale 

for Suicidal Ideation (SSI). Data analyses were performed by descriptive analysis, 

Pearson correlations and by students t-test.             

RESULTS: 57.1% of the patients obtained high scores of ESS. Correlation was 

positive and strongly significant between ESS and BDI, as well as between ESS 

and SSI. Patients with high ESS obtained higher mean BDI and SSI scores in 

comparison to patients with lower ESS scores. Significant differences (p<0.05) 

were encountered when the patients with higher (>10) and lower (<10) ESS scores 

were compared in terms of total ESS, BDI and SSI scores.     

CONCLUSION: Excessive daytime sleepiness was frequent among patients and 

significantly associated with higher levels of depression and particularly with 

suicidal ideation.  Thus, a careful investigation of daytime sleepiness in depressed 

patients is required during clinical evaluation.

Keywords: Sleep disorders; Excessive somnolence; Depressive disorder; Suicidal 

ideation.



RESUMO

INTRODUÇÃO: A sonolência diurna excessiva está associada à depressão de 

diversas maneiras e esta relação deve ser caracterizada na avaliação de 

pacientes deprimidos.                                                   

OBJETIVO: Avaliar a incidência de sonolência diurna excessiva em pacientes 

com transtorno depressivo e examinar sua associação com a gravidade do quadro 

depressivo e a ideação suicida.               

MÉTODOS: Setenta pacientes foram entrevistados e avaliados através das Escala 

de Sonolência de Epworth (ESE), Escala de Depressão de Beck (EDB) e Escala 

de Ideação Suicida de Beck (EIS). A análise dos dados foi realizada mediante 

análises descritivas, de correlação de Pearson e do teste-t de student.    

RESULTADOS: 57,1% dos pacientes apresentaram altas pontuações na ESE. 

Houve correlações positivas e fortes entre ESE e EDB e entre ESE e EIS. 

Pacientes com altas pontuações na ESE obtiveram escores de EDB e EIS mais 

elevados em comparação aos pacientes com baixos escores de ESE. Houve 

diferenças significativas (p<0,05) entre pacientes com escores de ESE mais 

baixos (<10) e mais elevados(>10), em relação às pontuações totais das ESE, 

EDB e EIS.                                                                                        

CONCLUSÃO: A sonolência diurna excessiva foi freqüente nos pacientes e 

significativamente associada à gravidade da depressão e à ideação suicida.  

Desta maneira, é necessária uma cuidadosa investigação da sonolência diurna 

excessiva em pacientes deprimidos durante a avaliação clínica. 



Descritores: Transtornos do sono; Sonolência excessiva; Transtorno depressivo; 

Ideação suicida. 

BACKGROUND

Difficulty in maintaining a desired level of wakefulness is the essence of daytime 

sleepiness, which is considerably frequent among individuals with high sleep 

debt.(1)  Manifest sleepiness ranges from drowsiness, reduced performance to 

actual episodes of involuntary sleep in spite of volitional efforts to remain awake 

and cognitive impairment. (2)

Within a medical framework, excessive daytime sleepiness (EDS) is generally 

considered to be one of the main symptoms of depressive disorder, as a result of 

the sleep deprivation or poor sleep quality.(3) Several epidemiological studies have 

indicated a strong association between EDS and moderate to severe depression. 

(4-6) This sleep disturbance and others play a significant role as predictors and risk 

factors in depression and their strongly intertwined relationship plays an important 

key role for depression onset. Although this association is not clearly detailed, the 

importance of addressing them is clear and has a major clinical significance. (7)

EDS frequently leads depressed patients to seek for medical assistance. 

Nevertheless, it is commonly under evaluated.(8) Therefore, an understanding and 

a proper management of this sleep disturbance are required in clinical evaluation.



The aim of this study was to evaluate excessive daytime sleepiness in outpatients 

with depressive disorder, in relation to the severity of depression and suicidal 

ideation, from a general hospital in Natal, Rio Grande do Norte, Brazil.

METHODS

1. Sample 

A cross-sectional study with a sample of 70 outpatients was conducted in the 

Onofre Lopes University Hospital Psychiatry Unit, during the period of April to July 

2005. The sampling convenience method was utilized in this study.  The selection 

of patients was according to the inclusion criteria of age between 18 and 65 years 

old and patients with diagnosis of unipolar depressive disorder. This diagnosis was 

provided through clinical interview using the Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders DSM-IV criteria for unipolar depressive disorder (9) The five 

psychiatrists of this unit who were responsible for the medical assistance of the 

patients provided the diagnosis of depressive disorder. After the interviews, 

medical records were reviewed to assess the physicians recognition of depressive 

disorder. All the patients consecutively admitted in the psychiatric outpatient unit 

that met the inclusion criteria of this study were interviewed. The exclusion criteria 

were patients with bipolar disorder, psychoactive substance use, post-traumatic 

stress disorder, post-puerperal depression, and epilepsy. 



2. Data collection procedure

The interviews were held by one of the researchers of this study, properly trained 

to apply the instruments that were utilized, and who provided assistance and full 

explanation for the patients to answer the self-evaluation scales.  All patients gave 

written informed consent to participate in this study. The project was approved by 

the Ethics Committee of the Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 

RN (CEP-UFRN, nr. 111/2004).

3. Instruments

The Epworth Sleepiness Scale (ESS) is a self-evaluation questionnaire that was 

used to investigate daytime sleepiness among the patients. This questionnaire 

measures the propensity of patients to sleep or to doze during active and passive 

situations commonly encountered during the wake period. (10) The metric of the 

ESS ranges from 0 to 24. ESS scores < 10 were considered as indicative of less 

sleepiness and scores > 10 were deemed as clinically significant sleepiness. In this 

study, the validated version in portuguese of the ESS was utilized.(11)

The Beck Depression Inventory (BDI) is a self-evaluation questionnaire and is one 

of the most frequently used instruments to measure depression intensity.(12) This 

questionnaire consists of 21 items regarding depressive symptoms. The total BDI 

score is obtained from the sum of the scores of the 21 items, which ranges from 0 

to 3. Total score inferior to 10 indicates none or minimal depression, 10 to 18 

indicates mild, 19 to 29 indicates moderate and above 30 indicates severe 



depression. In this study, the validated version in portuguese of this instrument was 

utilized.(13)

The Beck Scale for Suicide Ideation (SSI) is a clinician-rating scale with a semi-

structured interview format. This questionnaire is one of the most thorough 

instruments for assessing suicidal ideation, which is considered to be an indication 

for suicide risk. (14) It consists of 19 items, each of it rated on a scale from 0 to 2, in 

which higher scores are related to severe suicidal ideation. Total score equivalent 

to 6 or more indicates clinically significant suicidal ideation. The validated version 

in portuguese of this questionnaire was utilized.(15)

4. Statistical analysis

Sociodemographic characteristics were described through absolute and relative 

frequencies. Correlation analysis of the ESS and BDI, of ESS and SSI and of ESS 

and use of medication were performed using Pearson correlation. The means 

obtained in the BDI and SSI scales for patients with ESS<10 and >10 were 

compared through the Student t-test for independent samples. Associations with p 

values lower than 0.05 were considered significant. All data analyses were 

performed with Statistica version 6.0 for Windows.

RESULTS

Data concerning sociodemographic characteristics of the patients are shown in 

Table 1. Out of 70 patients, 30 (42.8%) obtained ESS score < 10 in relation to 40 



patients (57.2%) who obtained score > 10. Correlation was positive and strongly 

significant between ESS and BDI (r= 0.85), as well as between ESS and EIS (r= 

0.79).

The comparison of mean BDI and SSI scores between patients with an ESS score 

of <10 and those with an ESS score of >10 indicated significant differences 

(respectively t=11.96, p<0.001 and t=10.33, p<0.001). Data concerning these 

comparisons are shown in Table 2.   

The average duration (mean + standard deviation) of depressive disorder in 

months was 6.40 + 1.90. However, most of the patients with ESS<10 had a shorter 

duration of depressive disorder in relation to patients with higher ESS scores, in 

whom the duration was longer (Table 2).   

In relation to antidepressant and/or hypnotic intake prior to the interview, 27 

(38.4%) patients used antidepressants and/or hypnotics, out of which 12 (17.1%) 

had an ESS score of < 10 and 15 (21.3%) had an ESS score > 10. A total of 43 

(61.6%) were free of antidepressant and/or hypnotic medication.

DISCUSSION

The sociodemografic characteristics of the study sample, such as, age, gender, 

marital and socio-economical status indicated that most of the patients were 

middle-aged women with low income. These results concord with a previous work 

carried out in a major public hospital. (16) Regarding age and gender, it has been 



previously suggested that women report depression more frequently then men (17),

as well as elderly and middle-aged adults in relation to youngsters. (18) The results 

showed that more than half of the patients with depressive disorder in this study 

experienced clinically significant EDS and severe depression.  These findings are 

consistent with previous reports in which a strong association between daytime 

sleepiness and severity of rated mood symptoms were encountered. (6,7)

In the current study a significant association between EDS and high SSI scores 

was observed, which suggests that the patients experienced clinically significant 

suicidal ideation. This result is unequivocally striking, considering that no specific 

relation of EDS with suicidal ideation has been previously described. An 

explanation for this finding may lay in the fact that patients with severe depressive 

disorder rank daytime drowsiness along with other major depressive symptoms. (19)

Therefore, the major clinical implication of this study is that EDS is related to 

suicidal ideation and should be considered in the assessment of suicidal risk.

In this study, patients with higher levels of excessive sleepiness had longer 

duration of depressive disorder, in comparison to patients with lower rates of 

sleepiness. The association of EDS with severe depression, in which the duration 

is frequently longer, is possibly the underlying reason. (20,21)

A total of 38.4% of the patients referred antidepressant and/or hypnotic intake, 

whereas 61.6% were free of these medications. This suggests that excessive 

daytime sleepiness was not probably due to medication effects in most of the 

cases. Previous studies have suggested that EDS may be due to residual 

symptoms of previous depression, despite clinical remission of many aspects of 

this mood disorder. (22-24) Sleepiness may equally be attributed to subjectively low 



sleep quality in severe cases of depressive disorder.(25) Therefore, the etiology of 

EDS in these patients remains uncertain.

In relation to the study restrains, the absence of data concerning previous episodes 

of mania and the influence of possible psychiatric co-morbidities should be 

stressed. The  presence of sleep apnea among the patients consist an information 

bias, since it is well known that sleep apnea is frequently encountered in 

depression, particularly among middle-aged women.(2) Moreover, the 

antidepressant and/or hypnotic intake by part of the patients should equally be 

stressed. Antidepressants may also show a variety of other effects on sleep, like 

poor sleep perceptions or excessive daytime sleepiness.(25)

CONCLUSIONS

In the present study, clinically significant EDS was frequently encountered among 

patients with depressive disorder, and a significant association was observed 

between severe depression and EDS. However the major finding was the strong 

relationship of EDS with suicidal ideation. Thus, careful investigation of daytime 

sleepiness in depressed patients is required during clinical evaluation.
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Table 1 - Sociodemographic characteristics of the study sample. 

Variables                               Patients (n=70) 

                                                                      n                               Frequency    (%) 

Age 40.48 + 12.54* 

Gender

Male 26 36.6

Female 44 63.4

Marital status 

Single 15 21.4

Married/with a companion 44 62.9

Separated/divorced 2 2.8

Widowed 9 12.9

Socio-economical status 

Up to 1 minimum salary 18 25.7

1-2 minimum salaries 36 51.4

2-3 minimum salaries 10 14.3

Above 4 minimum salaries 6 8.6

* Mean + Standard deviation 



Table 2 – Comparison of BDI, SSI scores (mean + standard deviation) and the 

duration of the depressive disorder between patients with a ESS score of <10 and 

those with a score of >10.

Variables                          ESS1 <10                      ESS > 10

                                          (n=40)                           (n=30)      P*

BDI2 25,84+2,80 46,22+8,85 <0,001

SSI3 2,58 + 1,17 7,80+2,56 <0,001

Duration of ESS<10 ESS>10

Depressive disorder n                     %                        n                      % 

Up to 3 months  24 80  4 10

> 3-6 months 4 13.4 12 40

> 6-12 months 1 3.3 22 55

> 12 months 1 3.3 2 5

Total 30 100 40 100

* t student test 

1 Epworth Sleepiness Scale

2 Beck Depression Inventory

3 Beck Scale for Suicide Ideation
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Resumo

Introdução: Diversos estudos sugerem uma estreita relação entre os pesadelos e 

o transtorno depressivo. O objetivo deste estudo foi detectar a prevalência de 

pesadelos em pacientes com transtorno depressivo e observar sua relação com 

idade, sexo, tempo de doença, gravidade do quadro depressivo e ideação suicida.  

Métodos: Sessenta pacientes foram entrevistados e avaliados através das Escala 

de Depressão de Beck (EDB) e Escala de Ideação Suicida de Beck (EIS). Os 

pesadelos foram avaliados segundo os critérios da DSM-IV para transtorno de 

pesadelos. A análise dos dados foi realizada mediante a análise descritiva e o 

teste-t de Student, com nível de significância de 5%. Resultados: Nesta amostra, 

houve prevalência de 60% de pesadelos nos pacientes, com predominância entre 

mulheres. Os pacientes deprimidos com pesadelos apresentaram 

significativamente (p<0,05) maior tempo de transtorno depressivo, médias de 

pontuações mais elevadas nas duas escalas e nos itens sobre a sensação de 

fracasso, as alterações de sono e a ideação suicida da EDB. 

Discussão: Na amostra de pacientes deprimidos estudada, a presença de 

pesadelos foi relacionada com a gravidade do quadro depressivo e a presença de 

ideação suicida clinicamente marcante. Assim, os pesadelos devem ser 

considerados na avaliação de pacientes com transtorno depressivo. 

Palavras-chave: Pesadelos; Distúrbios do sono; Transtornos Depressivos; 

Ideação suicida. 



Abstract

Clinical significance of Nightmares in Patients with depressive disorder 

Introduction: Several studies have suggested a strong association between 

nightmares and depressive disorder. The aim of this study was to detect the 

prevalence of nightmares among patients with depressive disorders and to observe 

its relationship with age, sex, duration of disease, severity of depression and 

suicidal ideation. Methods: Sixty patients were interviewed and assessed by 

means of the Beck Depression Inventory (BDI) and the Beck Scale for Suicidal 

Ideation (SSI). Nightmares were assessed according to the DSM-IV criteria for 

Nightmare Disorder. Data analyses were performed by Descriptive analyses and 

Students t-test with statistical significance at p<0.05. Results: Prevalence of 60% 

of nightmares was encountered among patients, with predominance among 

women. Depressed patients with nightmares had significantly (p<0.05) longer 

duration of depressive disease, higher mean scores in both scales and in the items 

related to failure, sleep disturbances and suicidal ideation of the BDI. Discussion:

In the study sample, nightmares were associated with the severity of depression 

and clinically significant suicidal ideation. Thus, nightmares should be considered 

in the evaluation of patients with depressive disorder.

Key-words: Nightmares; Sleep disorders; Depressive disorders; Suicidal ideation. 



Introdução

Pesadelos são descritos como sonhos assustadores, com orientação e alerta 

imediatas ao despertar, com envolvimento de ameaça à sobrevivência ou à 

segurança, resultando no despertar abrupto durante o sono (DSM-IV, 1994).  A 

ocorrência dos pesadelos é observada notadamente no sono REM, com a 

apresentação de sonhos vívidos, visualmente marcantes (Schredl et al., 2003) e 

lembrança dos eventos ocorridos nos sonhos. Em indivíduos que apresentam 

maior freqüência de pesadelos, há estresse psicológico, com impactos social, 

ocupacional e clínico (Blagrove et al., 2004). 

As estimativas de pesadelos na população geral são em torno de 2% a 4% 

(Nielsen e Zadra, 2005). Todavia, em pacientes com transtorno depressivo, a 

prevalência de pesadelos apresenta variações em torno de 10 a 15% (Spoormaker 

et al., 2005). 

Diversos estudos sugerem que há uma estreita relação entre a freqüência de

pesadelos e o transtorno depressivo, notadamente na depressão grave, com 

remissão dos pesadelos após intervenção farmacológica (Ohayon et al., 1996; 

Hublin et al., 1999). Paralelamente, foi observada uma associação significativa de 

pesadelos freqüentes em pacientes com depressão grave e ideação suicida (De 

Man e Labreche-Gauthier, 2002). Nestes pacientes, os pesadelos são marcantes 

e com alto estresse psicológico e social quanto mais aparente é a ideação suicida 

(Agargun et al, 1997). Esta relação sugere a importância de uma melhor avaliação 

dos pesadelos em pacientes com diagnóstico de transtorno depressivo, 

principalmente quando há risco de suicídio (Tankensen et al., 2001). Todavia, 



existem comparativamente poucos estudos sobre a manifestação de pesadelos 

em pacientes com transtorno depressivo. 

O objetivo desta pesquisa foi detectar a prevalência de pesadelos em pacientes 

com transtorno depressivo e identificar possíveis diferenças nos pacientes que 

apresentavam ou não pesadelos quanto à idade, ao sexo, ao tempo de doença, à 

gravidade do quadro depressivo e à ideação suicida.

Método

Casuística

O estudo foi observacional, quantitativo de tipo transversal, com uma amostra não-

aleatória de 60 pacientes, 22 homens e 38 mulheres, do Ambulatório de 

Psiquiatria do Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal/RN, durante o período de abril a julho de 2005. A seleção 

dos pacientes nesta pesquisa foi realizada conforme os seguintes critérios de 

inclusão: idade entre 18 e 65 anos; pacientes com diagnóstico de transtorno 

depressivo dado através de entrevista clínica com aplicação dos critérios da DSM-

IV (1994), realizado pelos cinco psiquiatras responsáveis pelo acompanhamento 

dos pacientes. Todos os pacientes consecutivamente admitidos com transtorno 

depressivo que preenchessem os critérios de inclusão do estudo foram 

entrevistados. Pacientes com esquizofrenia, retardo mental, terrores noturnos, 

abuso de substancias ilícitas e de álcool, estresse pós-traumático e síndrome do 

pânico não foram incluídos nesta pesquisa. As entrevistas foram realizadas pela 

primeira autora desta pesquisa, devidamente capacitada e treinada na aplicação 



da metodologia. Neste estudo, os pacientes responderam às escalas de auto-

avaliação utilizadas com a ajuda de um profissional (um dos pesquisadores deste 

estudo) que explicou detalhadamente como responder as duas escalas utilizadas.

A pesquisa foi iniciada após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN), 

processo n0 111/2004. Todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, após informação detalhada sobre os 

propósitos da pesquisa.

Instrumentos

Os pesadelos foram avaliados segundo os critérios da DSM-IV (1994) para 

transtorno de pesadelos, definidos da seguinte forma: despertar durante o sono, 

com recordação detalhada de sonhos assustadores, cujo conteúdo envolve 

ameaça à sobrevivência, à segurança ou ao bem-estar (critério A); depois do 

despertar do pesadelo deve haver alerta e orientação imediatas (critério B); 

pesadelos cujo impacto é estresse psicológico, com possíveis repercussões nas 

atividades sociais e ocupacionais (critério C); os pesadelos não ocorreram em 

virtude de outro distúrbio mental nem foram desencadeados pelos efeitos 

fisiológicos de substancias ilícitas e de álcool (critério D). Paralelamente, como 

critério de classificação de pesadelos nos pacientes, uma freqüência mínima de 

pesadelos duas vezes por semana foi incluída.    



A Escala de Depressão de Beck é uma escala de auto-avaliação amplamente 

usada que permite acessar a intensidade do transtorno depressivo (Beck et al., 

1961; Calil e Pires, 1998; Trentini et al., 2005). O questionário consiste de 21 itens, 

incluindo atitude, sintomas depressivos e ideação suicida, cuja intensidade é 

indicada através de uma pontuação que varia de 0 a 3, em que uma pontuação 

acima de 30 denota depressão grave. Neste estudo foi utilizada a Escala de 

Depressão de Beck validada em português no Brasil (Gorenstein e Andrade, 

1996). Foram avaliados também os componentes desta escala relacionados à 

sensação de tristeza (item 1), ao fracasso (item 3), à ideação suicida (item 9) e às 

alterações no sono (item 16).  Estes itens foram selecionados, em concordância 

com estudos prévios que relataram a associação especifica destes itens com 

pesadelos (Chivers e Blagrove, 1999) 

A Escala de Ideação Suicida de Beck é uma escala de auto-avaliação utilizada 

para detectar e avaliar a intensidade da ideação suicida nos pacientes (Beck et al., 

1979), sendo utilizada a versão validada em português no Brasil (Cunha e 

Werlang, 1996; Cunha, 2001). Este questionário apresenta 19 itens, cuja 

pontuação por item é de 0 a 2, que avaliam três dimensões da ideação suicida: 

ativa, passiva e tentativa previa de suicídio (Sokero et al., 2003).  Caso a 

pontuação seja equivalente a 6 ou maior, a ideação suicida é considerada 

clinicamente significante.

Análise estatística 



Para a analise estatística dos dados, foram utilizados a análise descritiva (média e 

desvio-padrão) e o teste t de Student para comparações entre médias, com nível 

de significância de 5%. As análises foram realizadas utilizando o software 

Statistica (version 6.0 para Windows).

Resultados

Sessenta pacientes foram entrevistados, 38 mulheres e 22 homens, dos quais 36 

pacientes apresentaram pesadelos (60%, sendo 24 mulheres e 12 homens) e 24 

não apresentaram pesadelos (40%, sendo 14 mulheres e 10 homens).  A média 

de idade dos pacientes foi 39,80+12,24.

Houve influência significativa da idade entre os indivíduos com e sem pesadelos 

(p=0,007), com média de idade superior nos pacientes que referiram pesadelos. O 

tempo de doença do transtorno depressivo apresentado pelos entrevistados 

apresentou diferenças significativas (p=0,04), com o tempo de duração da doença 

maior em pacientes com pesadelos (Tabela 1).

A comparação entre os pacientes que apresentavam ou não pesadelos, quanto às 

pontuações obtidas na Escala de depressão de Beck e na Escala de Ideação 

Suicida, evidenciou diferenças bastante significantes (p<0,001). As médias obtidas 

através das pontuações de ambas as escalas utilizadas foram marcadamente 

elevadas em pacientes com pesadelos, enquanto que os pacientes sem pesadelos 

apresentaram médias consideravelmente baixas. (Tabela 1). 

Em relação à avaliação especifica dos componentes da Escala de Depressão de 

Beck, foram observadas diferenças significantes em pacientes com e sem 



apresentação de pesadelos quanto à sensação de fracasso (p<0,001), à ideação 

suicida (p<0,001) e às alterações no sono (p<0,001). As médias obtidas na 

pontuação destes componentes foram elevadas entre os pacientes que 

apresentavam pesadelos, enquanto que em pacientes sem pesadelos as médias 

foram relativamente baixas. Quanto ao item correspondente à sensação de 

tristeza, não foram observadas diferenças significativas entre os pacientes 

(p=0,56). As médias obtidas neste componente foram altas nos pacientes com 

manifestação ou não de pesadelos (Tabela 2). 

Em relação ao sexo, de 36 pacientes que manifestavam pesadelos 67% eram 

mulheres e 33% homens. Por sua vez, entre os 24 pacientes que não 

apresentavam pesadelos, 58% eram mulheres e 42% homens.

A comparação entre mulheres que apresentavam ou não pesadelos, quanto aos 

escores da Escala de Depressão de Beck e da Escala de Ideação suicida, 

evidenciou diferenças significativas (p<0,001). A comparação entre os homens 

que apresentavam ou não pesadelos também demonstrou diferenças bastante 

significativas (p<0,001). Nesta amostra, as mulheres com e sem pesadelos 

apresentaram as médias mais altas em ambas as escalas utilizadas, e as 

pacientes com pesadelos apresentaram as médias mais elevadas em relação aos 

demais pacientes (Tabela 3). 

Em relação ao uso de medicações, 23 (38%) pacientes referiram fazer uso de 

antidepressivos e/ou hipnóticos indutores do sono. Deste pacientes, 8 (13,4%) 

relataram uso de benzodiazepínicos, 3 (5%) usaram amitriptilina, 3 (5%) 

nortiptilina, 3 (5%) usaram sertralina, 2 (3%) fluoxetina e 4 (6,6%) desconheciam 

qual a medicação utilizada.



Discussão

Neste estudo mais da metade dos pacientes (60%) referiram pesadelos 

freqüentes, em que as mulheres corresponderam a maior parcela. Todavia, a 

predominância de mulheres com pesadelos não está adequadamente elucidada. 

Alguns estudos epidemiológicos sugerem uma forte associação entre a 

manifestação de pesadelos em mulheres com transtornos de ansiedade ou 

depressão, sem haver, entretanto uma explicação teórica que sustente tal 

prerrogativa (Ohayon et al, 1996). Devido à natureza não-controlada deste estudo 

e ao pequeno número de pacientes em cada subgrupo, não é possível explicar em 

definitivo a maior freqüência de pesadelos nas mulheres. Todavia, uma possível 

justificativa é de a maior freqüência estar associada à maior gravidade da 

depressão observada nas mulheres da amostra. 

A idade dos pacientes com pesadelo e o tempo de doença foram mais elevados, o 

que corrobora com alguns dados epidemiológicos de que pacientes com 

pesadelos geralmente são adultos com idades em torno de 40 a 50 anos e com 

tempo de doença geralmente maior. (Tankensen et al., 2001).

Os elevados índices obtidos na Escala de Depressão de Beck nos pacientes com 

pesadelos implicam uma maior gravidade do transtorno depressivo. 

Simultaneamente, os pacientes com pesadelos apresentaram valores mais 

elevados na Escala de Ideação suicida, o que indica que estes manifestam 

ideação de suicídio clinicamente mais marcante. Estes dados corroboram com a 

premissa de que pacientes com pesadelos freqüentes podem apresentar um

quadro depressivo mais grave (Ohayon et al., 1996) e principalmente queixas mais 



freqüentes sobre sensação de fracasso (Zadra e Donderi, 2000; Köthe e 

Pietrowsky, 2001).

Neste estudo, foi considerada uma freqüência de pesadelos de no mínimo duas 

vezes por semana. Isso indica que a manifestação de pesadelos em pacientes 

com transtorno depressivo é mais elevada, quando comparado com alguns 

estudos realizados (Agargun et al., 2003).

Em pacientes com transtorno depressivo, notadamente em quadros mais graves, 

há alterações marcadas no padrão do sono, com mudanças tanto subjetivas 

quanto objetivas (Riemann et al., 2001; Lucchesi et al., 2005). Subjetivamente, 

pacientes relatam dificuldades para dormir, menor duração e fragmentação do 

sono, caracterizada pelo despertar noturno. Objetivamente, há alterações diversas 

nas fases de sono REM e não-REM em pacientes com o transtorno depressivo e 

as tentativas de suicídio prévias. Dentre as principais alterações dos parâmetros 

REM, são destacadas as seguintes: redução significativa da latência do sono 

REM; duração prolongada do primeiro período do sono REM; aumento da 

atividade REM (numero total de movimentos oculares durante o sono); aumento 

da porcentagem do sono REM durante o sono total (Cano-Lozano et al., 2003). 

Assim, uma hipótese para a explicação de pesadelos em pacientes com marcada 

ideação suicida é a presença de alterações do sono no transtorno depressivo.

Em relação às limitações do estudo, devem ser destacados o tamanho pequeno 

da amostra (N=60) e o fato de parte dos pacientes fazerem uso de 

antidepressivos. Muitas medicações antidepressivas, como os antidepressivos 

inibidores da recaptura de serotonina, apresentam efeitos de supressão seletiva 

do sono REM ou inclusive de eliminação de grande parte do sono REM, durante 



períodos prolongadas de tratamento (Cano-Lozano et al., 2003). Como 

conseqüência, pode ser observado um aumento de sonhos vívidos, inclusive de 

pesadelos, em pacientes depressivos em tratamento (Agargun et al., 2003). Desta 

maneira, em futuros estudos de identificação e de avaliação dos pesadelos em 

pacientes depressivos, são recomendados uma amostra com maior número de 

pacientes e a inclusão de pacientes livres de medicação antidepressiva, para 

caracterizar com mais especificidade a associação de pesadelos e do transtorno 

depressivo.

Neste estudo, a prevalência de pesadelos em pacientes com depressão foi 

elevada. Esta presença parece estar relacionada à gravidade do quadro 

depressivo e à pontuação mais elevada nas escalas de avaliação de suicídio, 

como descrito anteriormente na literatura. Isto sugere que uma investigação mais 

cuidadosa sobre a presença de pesadelos apresenta relevância clínica em 

pacientes deprimidos, junto à avaliação da gravidade do quadro depressivo. 
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Tabela 1. Comparação dos pacientes com e sem pesadelos em relação a 

variáveis clínicas. 

  Pacientes com pesadelos     Pacientes sem pesadelos 

Variáveis                                        (n=36)                             (n=24)     P*

Idade     41,50 + 12, 72     28,23 +12,39 0,007

Tempo de 

doença**

  6,17+1,80 4,57+1,62 0,04

EDB***  44,41+10,22 18,47+10,34 <0,001

EIS**** 6,70+2,08 1,73+1,01 <0,001

*Teste t de Student para comparação entre médias e desvios padrões dos 

escores.

** Duração do Transtorno depressivo em meses

*** Escala de Depressão de Beck

**** Escala de Ideação Suicida de Beck



Tabela 2. Comparação dos pacientes com e sem pesadelos quanto a itens 

específicos da Escala de Depressão de Beck. 

  Pacientes com pesadelos     Pacientes sem pesadelos 

Variáveis                                        (n=36)                             (n=24)     P*

Item 1- Sensação 

de tristeza

    2,70 + 0,51     2,50 +0,49  0,59 

Item 3 – Sensação 

de Fracasso

  2,71+0,80 1,02+0,62 <0,001

Item 9 – Ideação 

Suicida

 2,20+0,22 0,60+0,34 <0,001

Item 16 – 

Alterações no sono 

2,90+0,89 1,09+0,51 <0,001

* Teste t de Student para comparação entre médias e desvios padrões dos 

escores.



Tabela 3. Comparação entre pacientes com e sem pesadelos quanto ao sexo e as 

pontuações na EDB** e EIS***. 

  Pacientes com pesadelos     Pacientes sem pesadelos 

Variáveis                                        (n=36)                             (n=24)     P*

EDB** Total     44,41 + 10,22     18,47 +11,34 <0,001

EDB Mulheres   31,94+12,45 11,03+7,62 <0,001

EDB Homens  12,20+10,49 7,44,+11,84 <0,001

EIS*** Total 6,70+2,08 1,73+1,01 <0,001

EIS Mulheres 6,01+3,26 1,11+1,05 <0,001

EIS Homens 2,32+1,92 0,63+0,89 <0,001

*Teste t de Student para comparação entre médias e desvios padrões dos escores

** Escala de Depressão de Beck

*** Escala de Ideação Suicida 
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Abstract

An intrinsic association between suicidal ideation and sleep disorders in patients 

with depressive disorder has been observed in recent studies. This study was 

conducted to examine the relationship between suicidal ideation and sleep 

disorders, such as insomnia and excessive sleepiness, in outpatients with 

depressive disorder. Seventy patients with diagnosis of depressive disorder were 

interviewed and assessed by the Sleep Habits questionnaire and the Beck Scale 

for Suicidal Ideation (SSI). Data analyses were performed through descriptive 

analysis, Students t-test, Chi-square test and logistic regression model, with a 

statistical significance of 5%. In this study, depressed patients had high SSI scores 

(6.12 + 2.67), particularly of active suicidal ideation (1.61 + 0.39) and of specific 

plans for suicide components (1.51 + 0.40). Depressed patients with insomnia had 

significantly (p<0.05) higher SSI scores (7.39 + 2.84), in relation to patients with 

excessive sleepiness (3.68 + 1.73). It was observed that insomniac patients had 

significantly higher scores (P<0.05) of the following components: active suicide 

ideation, specific plans for suicide and previous suicide attempts. The results of 

multivariate analysis showed that only insomnia had a significant association with 

suicidal ideation (OR=3.1; 95% CI= 1.8-4.2, P<0.001). Thus, sleep disturbances, 

particularly insomnia, should be considered in order to adequately assess suicidal 

risk in outpatients with depressive disorder. 

Key words: Insomnia; Sleep disorder; Depressive disorder; Suicide; 

Epidemiology.



1. Introduction 

Sleep disorders are frequently associated with a wide range of psychiatric illness 

and are regarded as a characteristic feature of depressive disorder. Depressed 

patients often report inadequate or non-restorative sleep, as well as difficulty in 

falling asleep, frequent nocturnal and early morning awakening, decreased total 

sleep and disturbing dreams (Ohayon, 2000; Lucchesi et al., 2005).

Suicidal patients habitually report problems with their sleep. Although sleep-related 

complaints and electroencephalographic changes are generally encountered in 

psychiatric disorders, sleep complaints, such as insomnia, hypersomnia and 

nightmares, are more common in suicidal patients (Agargun et al., 2003, Bernet et 

al., 2005). Dream variables collected during REM interruptions and REM sleep 

abnormalities have also been associated with suicidal tendencies in depressed 

patients (Agargun et al., 1998; Agargun et al., 2003), as well as the frequency of 

nightmares has been directly related to suicide risk (Tanskanen et al., 2001). Sleep 

studies have reported various polysomnographic findings including increased REM 

time and activity in suicidal patients with depression. One mechanism responsible 

for the association between suicide and sleep is the serotonin function that is low in 

patients who attempted and/or completed suicide (Singareddy and Balon, 2001). 

Previous epidemiological studies have indicated that sleep disorders, particularly 

insomnia, can be associated with suicidal risk (Duggan et al., 1992; Agargun et al., 

1997a). Severe insomnia at the time of depression diagnosis has been recognized 

as one of the few clinical predictors of completed suicide in the first year of follow-

up (Fawcett et al., 1990). Moreover, suicidal thinking during depression is 



considerably frequent in patients with insomnia in comparison to depressed 

patients without insomnia (Sabo et al., 1991). Recent studies have demonstrated a 

correlation between suicidal ideation and suicide attempts that can consequently 

result in an elevated suicide risk at some point in the future (Bertolote and 

Fleishmann, 2002; Schmidtke et al., 2004). Therefore, the importance of clinical 

evaluation of sleep disorders in patients with depressive disorder is due to its 

reliable assessment of severe depression, suicidal ideation and suicidal risk.

This paper examines the relationship between suicidal ideation and sleep 

disorders, such as insomnia and excessive sleepiness, in outpatients with 

depressive disorder from a general hospital. 

2. Methods

2.1. Design and setting 

The study design was descriptive, quantitative and cross-sectional, with a study 

sample composed of 70 outpatients. The study was conducted in the Onofre Lopes 

University Hospital Psychiatry Unit, one of the main public tertiary general hospital 

in Natal, Rio Grande do Norte, Brazil. Data collection was during the period of April 

to July 2005.

2.2. Participants 

The selection of patients was in accordance with inclusion criteria of age between 

18 and 65 years old and patients with diagnosis of depressive disorder. This 



diagnosis was provided through clinical interview using the Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders criteria (DSM-IV, 1994) for depressive 

disorder by five psychiatrics responsible for the clinical evaluation of the patients. 

After the interviews, medical records were reviewed to assess the physicians 

recognition of the depressive disorder. All the patients consecutively admitted in 

the psychiatric outpatient unit that met the inclusion criteria of this study were 

interviewed. The exclusion criteria were as following: patients with psychoactive 

substance use, post-traumatic stress disorder, post-puerperal depression, bipolar 

disorder, and epilepsy.

2.3. Procedures 

The interviews were held by one of the researches of this study, adequately trained 

to apply the methodological instruments utilized (Sleep Habits Questionnaire and 

Beck Scale for Suicide Ideation). All subjects gave written informed consent to 

participate in this study. The project was approved by the Ethics Committee of the 

Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, Brazil. 

Data concerning the duration in months of depressive disorder were obtained from 

medical records. Suicidal ideation was assessed by the Beck Scale for Suicidal 

Ideation (SSI), which is a clinician-rating scale with a semi-structured interview 

format. This questionnaire is one of the most thorough objective instruments for 

assessing suicidal ideation (Beck et al., 1979).  It consists of 19 items that evaluate 

the following dimensions of suicide ideation: active suicide desire, specific plans for 

suicide, passive suicide desire, and previous suicide attempts. Each item is rated 



on a scale from 0 to 2, and these items are grouped into four components: active 

suicide ideation, specific plans for suicide, passive suicide ideation and the patients 

previous suicide attempts. Higher scores are related to severe suicidal ideation. 

Total SSI score equivalent to 6 or more is considered as a cutoff threshold for 

clinically significant suicidal ideation. In this study, the validated version in Brazil 

was utilized to assess suicidal ideation (Cunha, 2001). 

Sleep assessment was conducted using the Sleep Habits questionnaire (SHQ). 

The SHQ consists of a standard and validated self-evaluating protocol with 32 

questions, out of which 11 items are related to the patients health and use of 

stimulants, and 21 items are regarding sleep disturbances. This instrument was 

utilized to assess sleep disorder complaints, notably insomnia and excessive 

sleepiness. This instrument can be utilized to classify patients as having insomnia, 

excessive sleepiness or none of these sleep disturbances. It does not provide an 

adequate assessment of other sleep disorders, which includes obstructive sleep 

apnea-hypopnea syndrome, nightmares, restless legs syndrome/periodic limb 

movements in sleep. Insomnia was defined as difficulty in initiating sleep, disrupted 

sleep, early morning awakening and insufficient amount of sleep (decreased total 

duration of sleep) for at least three times a week during the last 30 days (Andrade, 

1992). In order to be classified by the SHQ as having insomnia, the previously 

referred insomnia complaints should be present (all the answers to the items 

regarding insomnia should be affirmative). Excessive sleepiness was defined as an 

increased propensity to fall asleep with and a subjective compulsion to sleep, as 

well as a tendency to take involuntary naps when sleep is not desired during the 

last 30 days (Andrade, 1992). Moreover, sleepiness was described as sleep 



episodes that were present on a daily basis and that occurred during the patients 

daily activities, such as working. In order to be classified as having excessive 

sleepiness in the SHQ, the previously referred sleepiness complaints should be 

present (all the answers to the items regarding excessive sleepiness should be 

affirmative). Patients that did not fulfill neither the criteria established for insomnia 

nor excessive sleepiness were classified as not presenting these sleep 

disturbances.

2.4. Data analysis 

The following tests were used in the statistical analysis: 1. Descriptive analysis 

(mean and standard deviation) of the socio-demographic variables and of the 

scores obtained from the SSI; 2. Students t-test for independent samples to assess 

the SSI global and component scores (mean and standard deviation) between 

patients with insomnia and excessive sleepiness; 3. Chi-square test to analyze the 

association of SSI scores with different age groups (age 18-28; 29-39; 40-50, 51-

61, and above 61 years) and with the SHQ items regarding insomnia and 

excessive sleepiness; 4. Bivariate analysis to study the association between 

suicide ideation and co-variables of interest, using odds ratios and their respective 

confidence intervals as estimates of association. Co-variables showing p-values 

below 0.20 were selected and tested using a multiple logistic model, which 

included into the final model variables with p-values below 0.05. Logistic regression 

models were used to study the multivariate relationships of co-variables with 

suicidal ideation. This analysis was adjusted to the potentially confounding factor of 



medication (antidepressant and hypnotic) intake. Results were considered 

statistically significant at P< 0.05. Analyses were performed using the EPIINFO 

software program, version 6.0.

3. Results 

The study sample consisted of 70 patients, out of which 44 (62.9%) were women 

and 26 (37.1%) were men. The average age was 40.48 + 12.54, and the duration 

in months of the depressive disorder was 6.14 ± 1.90. 

The SSI total score of the study sample was 6.12 + 2.67. The highest SSI 

components scores were active suicide ideation (1.61 + 0.39) and specific plans 

for suicide (1.51 + 0.40), followed by previous suicide attempts (1.28 + 0.51) and 

passive suicide ideation (1.17 + 0.48).  In the current study, 49 (70%) patients were 

classified as having insomnia and 21 (30%) as having excessive sleepiness.

The SSI scores were significantly associated with the SHQ variables regarding 

insomnia ( 2=3,52; df= 20; p<0,0001). However, no significant associations were 

observed with different age groups ( 2=4,87; df= 69; p=0,11) and with the SHQ 

variables regarding excessive sleepiness ( 2=5,84, df=20; p<0,0001). 

Insomniac patients obtained significantly higher SSI scores (7.39 + 2.84) in relation 

to patients with excessive sleepiness (3.86 + 1.73) (t=2.43, df=20, P<0.05).

Moreover, insomniac patients had significantly higher scores of the following 

components: active suicide ideation, specific plans for suicide, and previous 

suicide attempts (Table 1).



In relation to medication intake, 27 (38.4%) patients used antidepressants and/or 

hypnotics and 43 (61.6%) were free of antidepressant and hypnotic medication for 

the past 15 days or more. Data concerning the total number of patients under 

antidepressant and/or hypnotic medication in both groups of the study sample and 

types of medication utilized are shown in Table 2.                     

Table 3 addresses the results of bivariate and multivariate analysis. After 

adjustment to the confounding variable of antidepressant/hypnotic intake, results 

indicated that only insomnia was significantly associated with suicidal ideation 

(OR=3.1; 95% CI= 1.8-4.2, P<0.001). Suicidal ideation was not significantly 

associated with different age categories, sex, duration in months of depressive 

disorder, and excessive sleepiness in the final logistic model.

4. Discussion 

The main finding of this study was that suicidal ideation and sleep disorders, 

particularly insomnia, in patients with depressive disorder can be associated. In the 

current study, insomniac patients obtained higher SSI global scores in comparison 

to patients with excessive somnolence. Furthermore, after adjustment to the 

confounding variable of medication (antidepressant and/or hypnotic) intake, only 

insomnia was significantly associated to suicidal ideation. In a previous work, 

insomnia based on specific items of the Schedule for affective Disorders and 

Schizophrenia was considered as an important clinical symptom directly 

associated with suicide during the following year (Fawcett et al., 1990). The 

coexistence of a greater propensity for suicidal ideation among insomniac patients 



has been similarly reported in epidemiological studies (Duggan et al., 1992; 

Beautrais et al., 1996). These works indicated that insomnia was an important risk 

factor for the development both of suicidal ideation and suicidal planning. Breslau 

et al. (1996) encountered a significantly increased risk for major depression and 

suicidality in people with prior insomnia. The excessive somnolence – severe 

depression - suicidality association was considerably low in the study. Excessive 

somnolence is a heterogeneous category, which covers specific pathological states 

as well as situationally determined conditions. Therefore, the heterogeneous 

nature of excessive somnolence may account for its relatively low association with 

suicidal ideation (Lichstein et al., 1994).                                

Differences regarding specific traits of suicidal ideation, such as, active and 

passive suicidal ideation, specific plans for suicide, and previous suicide attempts 

in patients with sleep disorders and depression, however, have not been fully 

comprehended (Mann et al., 1999). In the study sample, active suicide desire and 

specific plans for suicide components had comparatively higher SSI scores in 

relation to passive suicide ideation and previous suicide attempts components. 

According to a theoretical clinical model of suicidal behavior in psychiatric patients, 

suicidal ideation, suicidal planning, insomnia, and hopelessness appear to be 

unique among the list of depressive symptoms, and are closely related to severe 

depression (Mann et al., 1999).  Moreover, greater impulsitivity can partly underlie 

a generalized propensity to suicidal and aggressive acts.             

The causality between sleep or sleep disturbances and suicidality in severe 

depression is not clear. Nevertheless, some hypothesis may account for this 

relationship. There is evidence that the activity of three neurobiological systems 



has a key role in the pathophysiology of suicidal behavior. This includes 

hyperactivity of the hypothalamus-pituitary-adrenal axis, dysfunction of the 

serotonergic system, and excessive activity of the noradrenergic system. While the 

first and the last system appear to be involved in the response to stressful events, 

dysfunction of the serotonergic system is thought to be trait-dependent and 

associated with disturbances in the regulation of anxiety, impulsivity, hopelessness 

(Mann, 1998; Agargun et al., 1997b), and alterations in the sleep-wake cycle, such 

as insomnia (Linnoila et al., 1992; Riemann et al., 2001). It can be therefore 

hypothesized that neurobiological dysfunctions mediate the occurrence of suicidal 

behavior through the disturbed modulation of basic neuropsychological functions.

The main clinical implication of the suicidal ideation and sleep disorders 

relationship is that sleep assessment can act as an interesting tool for evaluating 

suicidal risk in patients with depressive disorder.                

Regarding the study limitations, the small size of the study sample (n=70) restricts 

definite and generalized conclusions about the suicidal ideation and sleep 

disorders association in depressed outpatients. Moreover, the cross-sectional 

design of this study does not permit the establishment of a cause-and-effect

relationship. The use of antidepressant and hypnotic medication by part of the 

patients should equally be stressed. Many antidepressants and benzodiazepines 

can exhibit a variety of effects on the sleep architecture, such as, poor sleep 

perceptions, selective REM sleep deprivation and/or excessive daytime sleepiness. 

It is also known that these medication can result in an increase in stage 2 non-

rapid eye movement (NREM) sleep, a decrease in slow-wave sleep, an increase in 

latency for REM sleep, a decrease in the density of rapid eye movements in REM 



sleep, and potential alterations in REM sleep percentage (Lucchesi et al., 2005). 

Further clinical studies with larger samples, free of antidepressant and hypnotic 

medication, and with a prospective design are required in order to assess how both 

insomnia and excessive sleepiness relate to suicidal ideation in patients with 

depression.                                   

In summary, sleep disorders, such as insomnia, can be associated with clinically 

significant suicidal ideation and specifically with active suicidal ideation and specific 

plans for suicide in outpatients with depressive disorder. Therefore, sleep 

disturbances should be considered in clinical assessment of depressed patients in 

order to adequately assess suicidal risk.
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Table 1. Comparison of SSI components between patients with insomnia and 

excessive sleepiness with depressive disorder. 

                                                                  Patients (n=70) 

SSI1 components                   Insomnia                 ES2 t 3 df P

(n= 49)                 (n=21)

Active suicide ideation
1.51 + 0.32 0.62 +0.30     3.84     20    0.01* 

Specific plans for suicide
1.48+0.41 0.72+0.35     5.58     20    0.02* 

Passive suicide ideation
1.22 + 0.55 1.01 + 0.48     3.84     20    0.02* 

Previous suicide attempts
1.14 + 0.20 0.39 + 0.15    2.93     20    0.18 

1 Beck Scale for suicide ideation 

2 Excessive sleepiness 

3 Students t-test

* P<0.05



Table 2. Total number of patients under antidepressant and hypnotic medication in 

both groups of the study sample and types of medication utilized. 

Variables                                                           Patients (n=70)

n                                  Frequency    (%) 

Total number of patients 

under medication 27 38.4

Patients with insomnia 

(n=49) 19 27

Types of medication 

Benzodiazepines

Amitriptyline

Nortriptyline

Sertraline

Fluoxetine

Did not refer

7

3

2

2

2

3

10

4.3

2.8

2.8

2.8

4.3

Patients with excessive 

sleepiness (n= 21) 8 11.4

Types of medication  

Benzodiazepines

Amitriptyline

Nortriptyline

Sertraline

Fluoxetine

Did not refer

3

1

1

1

1

1

4.3

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4



Table 3. Bivariate and multivariate analysis of sleep ideation and co-variables in 

depressed outpatients. 

OR1 IC (95%) P OR2 IC(95%) P

Age3 0.87 0.56-1.33 0.52

Sex

      Men 1.13 0.66-1.91 0.67

      Women 1.91 0.64-2.11 0.07

Duration of 

depression4

1.73 0.88-3.33 0.11

Insomnia 3.48 1.61-4.92 <0.001 3.1 1.81-4.22 <0.001

Excessive 1.52 1.21-1.91 0.03

sleepiness

1 Crude odds ratio in bivariate analysis 

2 Adjusted odds ratio in multiple logistic model 

3 OR relative to variation for ten years increase in age 

4 OR relative to variation for month increase in duration of depression 

ARTIGO 6 
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RESUMO

OBJETIVO: Determinar a validade e a confiabilidade do Questionário de Hábitos 

do Sono na identificação das queixas de transtornos do sono, como a insônia e a 

sonolência excessiva, em pacientes ambulatoriais com transtorno depressivo. 

MÉTODOS: Um estudo transversal do tipo validação com uma amostra de 70 

pacientes depressivos foi realizado no ambulatório de psiquiatria de um hospital 

geral. Foi aplicado o Questionário de Hábitos do Sono aos pacientes com 

transtorno depressivo em dois momentos, sendo utilizado um desenho de estudo 

de confiabilidade teste-reteste das respostas, que foram analisadas e estimadas 

pelo Coeficiente Kappa.              

RESULTADOS: Na análise de confiabilidade, o coeficiente Kappa obteve um nível 

de concordância forte (0,73 a 0,80) em grande parte das questões, com a maioria 

dos coeficientes acima de 0,75.                 

CONCLUSÕES: O Questionário de Hábitos do Sono mostrou ser confiável e 

válido na avaliação das queixas de insônia e de sonolência excessiva em 

pacientes depressivos ambulatórias.                               

Descritores: Transtornos do sono. Distúrbio do início e da manutenção do sono. 

Transtornos do sono por sonolência excessiva. Transtorno depressivo. 

Questionários. Validade.



ABSTRACT

OBJETIVE: To determine the validity and the reability of the Sleep Habits 

Questionnaire in the identification of sleep disorder complaints, such as insomnia 

and excessive sleepiness, in depressed outpatients. 

METHODS: A cross-sectional validation study with a study sample of 70 

depressed patients was conducted in the psychiatry outpatient unit of a general 

hospital. The Sleep Habits Questionnaire was administered to the patients in two 

moments and the study design included a test-retest reliability of the answers, 

which were analyzed and estimated by means of Kappa coefficient.         

RESULTS: In the reliability analysis, the Kappa coefficient showed high levels of 

concordance (0.73 a 0.80) for most questions, and in most of the items coefficients 

were above 0.75.                     

CONCLUSIONS: The Sleep Habits Questionnaire proved to be reliable and valid 

for the evaluation of insomnia and excessive sleepiness complaints in depressed 

outpatients.                       

Keywords: Sleep Disorders. Sleep initiation and maintenance disorder. Disorders 

of excessive somnolence. Depressive disorder. Questionnaires. Validity.



INTRODUÇÃO

A insônia é co-mórbida com vários transtornos psiquiátricos, sendo estreita a 

associação entre o transtorno depressivo e a insônia, especialmente em quadros 

depressivos graves. 5, 7, 13 A Insônia é caracterizada pela dificuldade em iniciar o 

sono, pela dificuldade em manter o sono e pelo despertar precoce pela manhã. 1,15

Em 10 a 20% dos casos de transtorno depressivo, são observadas queixas de 

sonolência excessiva, principalmente em episódios depressivos graves ou na 

depressão atípica. 14 A sonolência excessiva é definida como sendo o sono 

noturno prolongado e a sonolência diurna, podendo acarretar em prejuízo ao 

desempenho das atividades sociais e profissionais. 6

Atualmente, a insônia é considerada um dos principais problemas de saúde 

pública. 13 Em 2005 foi relatado que aproximadamente 25% da população adulta 

apresenta depressão, notadamente o transtorno depressivo unipolar, com a quase 

totalidade destes indivíduos referindo queixas de insônia. 17 Há, desta forma, uma 

grande necessidade em identificar adequadamente as queixas de transtornos do 

sono apresentadas por pacientes depressivos. 13 Estas queixas, como a insônia e 

a sonolência excessiva, são essencialmente avaliadas na entrevista clínica. 

Todavia, diversos estudos sugerem que apenas a avaliação clínica, sem a 

utilização de questionários ou diários do sono, pode ser inadequada para 

caracterizar as queixas de sono alterado. 10,12,15 Isso decorre da marcante 

imprecisão na definição das queixas subjetivas de insônia em pacientes 

depressivos. A anamnese e o exame físico, portanto, devem ser complementados 



com a avaliação das queixas de transtornos do sono, através de questionários 

padronizados e validados para populações clínicas.

O Questionário de Hábitos do Sono desenvolvido por Andrade 3 consiste em um 

instrumento auto-aplicável com 32 questões que permite acessar as condições do 

sono. Neste instrumento são investigados os horários de dormir e de acordar, a 

ocorrência de despertares à noite, a presença de cochilos e os transtornos do 

sono presentes no indivíduo, que inclui os pesadelos, a sonolência excessiva, 

entre outros. O Questionário de Hábitos do Sono foi inicialmente utilizado na 

avaliação das queixas de transtornos do sono em populações não-clínicas. 3,4,18

Todavia, este instrumento ainda não havia sido validado em populações clínicas, 

como no caso de pacientes depressivos, podendo ser de grande valia na 

avaliação das queixas de insônia e de sonolência excessiva nestes pacientes.

O objetivo deste estudo foi determinar a validade e a confiabilidade do 

Questionário de Hábitos do Sono na identificação das queixas de transtornos do 

sono, como a insônia e a sonolência excessiva, em pacientes ambulatoriais com 

transtorno depressivo de um hospital geral em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil.

MÉTODOS

Tipo de estudo e amostra 

Um estudo transversal do tipo validação foi realizado no ambulatório de Psiquiatria 

de um Hospital Geral de nível terciário em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. A 

população do estudo foi constituída por uma amostra de conveniência da 



população-fonte, captada em função da capacidade diária de absorção de 

demanda pela equipe do referido ambulatório. Esta amostra incluiu pacientes 

depressivos, com idade igual e superior a 18 anos, que procuravam atendimento 

no ambulatório de psiquiatria, durante o período de abril a julho de 2005. A 

amostra deste estudo incluiu 70 pacientes depressivos. 

Os critérios de inclusão foram idade entre 18 a 65 anos e diagnóstico de 

transtorno depressivo unipolar dado através de entrevista clínica com aplicação 

dos critérios da DSM-IV 2. Todos os pacientes consecutivamente admitidos que 

preencheram os critérios de inclusão foram entrevistados. Nesta pesquisa, os 

critérios de exclusão foram os seguintes: pacientes com transtorno bipolar, abuso 

de substancias ilícitas e de álcool, dificuldades cognitivas e de audição, bem como 

doenças mentais que impedissem a compreensão dos itens do questionário do 

sono utilizado.

Instrumentos

Os instrumentos de avaliação utilizados foram os seguintes: uma ficha de 

identificação e de avaliação médica, para registrar os dados referentes à idade, ao 

nível educacional e ao estado civil; Questionário de Hábitos do Sono.                    

O Questionário de Hábitos do Sono é um instrumento padronizado proposto por 

Andrade 3, com 32 itens relacionados aos hábitos de sono e à saúde. Neste 

instrumento, os itens 1 a 11 são referentes à casa e à família dos pacientes e os 

itens 12 a 32 são relacionados ao sono. Foram realizadas ambas a validade e a 

confiabilidade dos itens referentes ao sono deste instrumento. As questões 1, 2, 4, 



6, 10 e 15 são relacionadas às queixas de insônia, tendo como possíveis 

respostas ”nunca”, “às vezes” e “sempre”. “Nunca” corresponde a não apresentar 

queixas de sono alterado nos últimos 30 dias, enquanto que “às vezes” e “sempre” 

equivalem, respectivamente, a presença de queixas de transtornos do sono pelo 

menos duas vezes por semana e mais de uma vez por semana. Estas instruções 

constaram no cabeçalho do questionário e foram explicadas aos pacientes antes 

do mesmo ser preenchido. Os itens 3, 16, 19 e 20 são referentes às queixas de 

sonolência excessiva, e são igualmente apresentam como respostas”nunca”, “às 

vezes” e “sempre”.

Neste estudo, o Questionário de Hábitos do Sono foi utilizado para identificar a 

presença de queixas de insônia e de sonolência excessiva. A Insônia foi definida 

como sendo a dificuldade em iniciar o sono (resposta “as vezes” ou “sempre” aos 

itens 1 e 2), a presença de sono fragmentado (resposta “as vezes” ou “sempre” 

aos itens 4 e 6) e o despertar precoce pela manhã (resposta “as vezes” ou 

“sempre” aos itens 10 e 15), por um período de 30 dias. Por sua vez, a sonolência 

excessiva foi considerada como sendo o sono noturno prolongado (resposta “às 

vezes ou ”sempre” ao item 3) e a sonolência diurna (resposta “as vezes ou 

“sempre” aos itens 16, 19 e 20), por um período de 30 dias. Os itens 5, 6 e 7 são 

relacionados, respectivamente, à presença de queixas de pesadelos, de sensação 

de sufoco e de outras alterações do sono (bruxismo, movimentos corporais 

excessivos, fala ou grito, roncos, sonambulismo, movimento dos membros 

inferiores durante o sono e bater a cabeça). Estes itens seguem o mesmo padrão 

de possíveis respostas (“nunca”, “às vezes” e “sempre”). Os itens 8, 9 12 e 13 

correspondem à caracterização dos horários de dormir e de despertar  nos dias da 



semana e nos finais de semana, e servem para determinar a duração total do 

sono nos pacientes. 

As questões 1, 2, 4, 6, 10 e 15 são relacionadas às queixas de insônia, tendo 

como possíveis respostas ”nunca”, “às vezes” e “sempre”. “Nunca” corresponde a 

não apresentar queixas de sono alterado nos últimos 30 dias, enquanto que “às 

vezes” e “sempre” equivalem, respectivamente, a presença de queixas de 

transtornos do sono pelo menos duas vezes por semana e mais de uma vez por 

semana. Estas instruções constaram no cabeçalho do questionário e foram 

explicadas aos pacientes antes do mesmo ser preenchido. Os itens 3, 16, 19 e 20 

são referentes às queixas de sonolência excessiva, e são igualmente apresentam 

como respostas”nunca”, “às vezes” e “sempre”.

Neste estudo, o Questionário de Hábitos do Sono foi utilizado para identificar a 

presença de queixas de insônia e de sonolência excessiva. A Insônia foi definida 

como sendo a dificuldade em iniciar o sono (resposta “as vezes” ou “sempre” aos 

itens 1 e 2), a presença de sono fragmentado (resposta “as vezes” ou “sempre” 

aos itens 4 e 6) e o despertar precoce pela manhã (resposta “as vezes” ou 

“sempre” aos itens 10 e 15), por um período de 30 dias. Por sua vez, a sonolência 

excessiva foi considerada como sendo o sono noturno prolongado (resposta “às 

vezes ou ”sempre” ao item 3) e a sonolência diurna (resposta “as vezes ou 

“sempre” aos itens 16, 19 e 20), por um período de 30 dias. Os itens 5, 6 e 7 são 

relacionados, respectivamente, à presença de queixas de pesadelos, de sensação 

de sufoco e de outras alterações do sono (bruxismo, movimentos corporais 

excessivos, fala ou grito, roncos, sonambulismo, movimento dos membros 

inferiores durante o sono e bater a cabeça). Estes itens seguem o mesmo padrão 



de possíveis respostas (“nunca”, “às vezes” e “sempre”). Os itens 8, 9 12 e 13 

correspondem à caracterização dos horários de dormir e de despertar  nos dias da 

semana e nos finais de semana, e servem para determinar a duração total do 

sono nos pacientes. 

Procedimentos

Inicialmente, foi realizado um pré-teste com 10 pacientes depressivos para avaliar 

possíveis dificuldades na compreensão das questões do questionário e para 

realizar a calibração intra-examinador do pesquisador responsável pelas 

entrevistas.

 A coleta dos dados foi realizada em duas etapas. Primeiramente foi realizada a 

entrevista clínica, por cinco médicos psiquiatras do ambulatório de psiquiatria, 

responsáveis pelo acompanhamento dos pacientes. Os cinco psiquiatras 

apresentavam pelo menos dez anos de treinamento em psiquiatria, e estavam 

capacitados e treinados em detectar e em classificar o transtorno depressivo 

unipolar segundo os critérios da DSM-IV. 2 Os critérios diagnósticos do transtorno 

depressivo incluíram a ocorrência de humor depressivo, a anedonia, a 

concentração e a atenção reduzidas, as alterações no apetite, a irritabilidade, o 

sentimento de fracasso, a ideação suicida e os transtornos do sono (com presença 

de insônia ou de sonolência excessiva).

Posteriormente, as entrevistas foram realizadas por um dos pesquisadores deste 

estudo. O Questionário de Hábitos do Sono foi aplicado individualmente com o 

apoio do pesquisador treinado, com tempo de duração em torno de 15 a 20 



minutos. O instrumento foi aplicado de forma coordenada, ou seja, após a leitura e 

a explicação do aplicador sobre o que tratava cada questão e como deveria ser 

efetuada a resposta. Caso alguma questão não fosse compreendida, o 

entrevistador repetia a pergunta. Caso o entrevistado não compreendesse a 

pergunta, a mesma era novamente repetida. Caso não houvesse resposta, o 

entrevistador passava para a pergunta seguinte.  Antes de iniciar a aplicação do 

questionário do sono, caso o paciente estivesse acompanhado, era solicitado ao 

acompanhante que deixasse o paciente sozinho e retornasse após a aplicação do 

instrumento de avaliação. Esse procedimento visou impedir a interferência do 

acompanhante nas respostas aos itens do questionário do sono. 

Avaliação da reprodutibilidade 

Foi realizado teste-reteste com os pacientes, para confirmar a reprodutibilidade e a 

confiabilidade do Questionário de Hábitos do Sono.9 A primeira e a segunda 

entrevista foram realizadas pelo mesmo entrevistador e nos mesmos horários. O 

intervalo de tempo decorrido entre o teste e o reteste dos questionários foi 7 a 40 

dias.

A pesquisa foi realizada conforme os princípios da Declaração de Helsinki e foi 

iniciada após a aprovação pelo Comitê de Ética de Pesquisa em Seres Humanos 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Após a explicação sobre os 

propósitos da pesquisa, os pacientes foram convidados para participar neste 

estudo. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento livre e 

esclarecido, antes de participarem da pesquisa, tendo sua privacidade respeitada. 



A estatística descritiva foi utilizada para avaliar as características sócio-

demográficas da amostra. Para a comparação das proporções, foi utilizado o teste 

qui-quadrado ( 2), adotando um nível de significância de 5%. Para a medida de 

confiabilidade, foi avaliada a consistência interna, para a qual foi utilizado o 

coeficiente Kappa ponderado, através de teste-reteste das questões. O valor 

estatístico Kappa (K) é utilizado como medida de concordância entre duas 

aferições. Para a interpretação da concordância, Os critérios de Landis & Kock 9

são descritos da seguinte forma: a) quase perfeita: 0,80 a 1,00; b) forte: 0,60 a 

0,80; c) moderada: 0,40 a 0,60; d) regular: 0,20 a 0,40; d) discreta: 0 a 0,20; e) 

pobre: -1,00 a 0. Todas as informações foram codificadas e armazenadas em um 

banco de dados criado para este fim. As análises foram realizadas através do 

software EPIINFO, versão 6.0. 

RESULTADOS

Neste estudo, a idade dos pacientes da amostra variou de 18 a 65 anos, com 

média de 40,48 e desvio-padrão de + 12,54. As características sócio-demográficas 

dos pacientes, como a faixa etária, o sexo, a escolaridade e a situação conjugal 

são descritas na Tabela 1. Nenhum dos pacientes se recusou a responder ao 

questionário ou interrompeu sua participação no estudo. Apesar de 80% dos 

pacientes apresentarem ensino fundamental incompleto, apenas 20% dos 

pacientes da amostra necessitaram do auxílio do entrevistador para responder ao 

Questionário de Hábitos do Sono.                



O estudo das associações entre os itens relacionados às queixas de insônia do 

Questionário de Hábitos do Sono e as categorias das variáveis sócio-

demográficas evidenciou diferenças significativas em relação à escolaridade 

( 2=3,52; p<0,0001), ao sexo ( 2=6,83; p<0,0001), à faixa etária ( 2=4,25;

p<0,0001) e ao estado civil ( 2=5,84; p<0,0001). Foram observadas diferenças 

significativas entre os itens correspondentes às queixas de sonolência excessiva 

do questionário utilizado e as categorias das variáveis escolaridade ( 2=5,54;

p<0,0001), sexo ( 2=3,87; p<0,0001) e estado civil ( 2=5,22; p<0,0001). Não foi 

observada diferença significativa entre a variável faixa etária e os itens sobre as 

queixas de sonolência excessiva. 

A Tabela 2 descreve os coeficientes Kappa para cada um dos itens do 

Questionário de Hábitos do Sono relacionados às queixas de insônia e de 

sonolência excessiva. Os coeficientes Kappa indicam que o nível de concordância 

para os itens individuais relacionados às queixas de insônia e de sonolência 

excessiva foi alto, com variações de 0,73 a 0,80, com a maioria dos coeficientes 

acima de 0,75. O período médio de teste-reteste para o QHS foi 15,31 dias 

(intervalo de 7 a 40 dias). Não houve diferença entre os tempos de reposta aos 

questionários no teste-reteste e o tempo médio de respostas foi 15 minutos. Os 

itens 5, 6 e 7 relacionados, respectivamente, à presença de queixas de 

transtornos do sono como pesadelos, sensação de sufoco e outros tipos de 

alterações do sono, apresentaram coeficientes Kappa de 0,46, 0,45 e 0,40, 

respectivamente.    

                



DISCUSSÃO

O Questionário de Hábitos do Sono é utilizado na identificação de queixas de 

transtornos do sono, como a insônia e a sonolência excessiva, em populações 

não-clínicas, tais como adolescentes, estudantes e trabalhadores em turno. 3,4,18

Todavia, este instrumento ainda não havia sido utilizado em populações clínicas, 

como em pacientes depressivos. Neste estudo, foi observado que este 

questionário pode ser de grande valia na avaliação das queixas de transtornos do 

sono, como no rastreamento de insônia e de sonolência excessiva, em pacientes 

depressivos ambulatoriais.           

As características da amostra estudada são semelhantes à de estudos prévios 

com pacientes depressivos com queixas de insônia ou de sonolência excessiva. 

Nestes estudos, houve maior freqüência de mulheres depressivas de meia-idade 

em relação a homens, indivíduos com baixo nível de escolaridade e a maioria dos 

pacientes era casada ou em união consensual. 8,10                            

A confiabilidade, medida pela consistência interna, foi avaliada utilizando o 

coeficiente Kappa ponderado de todos os itens referentes às queixas de 

transtornos do sono do Questionário de Hábitos do Sono, através do teste-reteste. 

Foram observadas variações de 0,71 a 0,80, com a maioria dos coeficientes acima 

de 0,75, o que é considerado satisfatório. 16 Apenas três itens relacionados às 

queixas de pesadelos, de sensação de sufoco e de outras queixas de sono 

alterado, apresentaram coeficientes Kappa moderados.



A maior implicação clínica deste instrumento foi a sua capacidade de avaliar de 

forma confiável e válida as queixas pertinentes às alterações do sono, 

principalmente em relação à insônia e à sonolência excessiva. Portanto, este 

instrumento pode ser utilizado na avaliação clínica de pacientes depressivos com 

queixas de transtornos do sono.                                                                      

O questionário apresentou uma boa aceitação pelos pacientes e a metodologia 

utilizada neste estudo, desde o desenho epidemiológico aos instrumentos 

utilizados, foi eficiente e de baixo custo. Isso permite sua replicação em outros 

serviços de atendimento clínico, como em ambulatórios do setor privado e público, 

bem como em hospitais. A inexistência de estudos anteriores avaliando o 

Questionário de Hábitos do Sono em pacientes depressivos ambulatoriais no 

Brasil torna o presente estudo uma importante referência para os serviços de 

atendimento psiquiátrico.                                         

Em relação às limitações do estudo, devem ser salientados o número restrito de 

pacientes que constituiu a amostra (n=70) e a ausência de determinação da 

confiabilidade inter-examinador em relação ao diagnóstico de transtorno 

depressivo, o que impede a avaliação do grau de concordância entre estes 

examinadores.11

Neste estudo, os resultados obtidos indicaram que o Questionário de Hábitos do 

Sono é um instrumento válido e confiável na avaliação das queixas de insônia e 

de sonolência excessiva em pacientes depressivos ambulatoriais. A alta 

prevalência e o baixo nível de reconhecimento clínico das queixas de transtornos 

do sono, principalmente a insônia, em pacientes deprimidos realçam a importância 

deste estudo. Além disso, este estudo contribui no sentido de equipar os 



profissionais de saúde com um instrumento confiável e válido que permite avaliar 

as queixas de insônia e de sonolência excessiva na depressão. O Questionário de 

Hábitos do sono pode, portanto, se tornar um importante instrumento de saúde 

pública na identificação e na avaliação destas queixas do sono alterado em 

ambulatórios e em hospitais. 

REFERÊNCIAS

1. American Academy of Sleep Medicine. International Classification of Sleep 

Disorders, 2nd Edition: Diagnostic and Coding Manual. Westchester (IL): American 

Academy of Sleep Medicine, 2005.  

2. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders. 4th ed. Washington (DC), 1994. 

3. Andrade MMM, Benedito-Silva AA, Domenice S, Arnhold IJP, Menna-Barreto L. 

Sleep characteristics of adolescents: a longitudinal study. J Adoles Health 1993;

14: 401-406. 

4. Andrade MM, Benedito-Silva AA, Menna-Barreto L. Correlations between 

morningness-eveningness character, sleep habits and temperature rhythm. Braz J

Med Biol Res 1992; 25(8):835-839. 

5. Breslau N, Roth T, Rosenthal L. Sleep disturbance and psychiatric disorders: a 

longitudinal epidemiological study of young adults. Biol Psychiatry 1996; 39:411-

418.      



6. Fava M. Daytime sleepiness and insomnia as correlates of depression. J Clin 

Psychiatry 2004; 65(16):27-32.                     

7. Ford DE, Cooper-Patrick L. Sleep disturbances and mood disorders: an 

epidemiologic perspective. Depress Anxiety 2001; 14:3-6.           

8. Hara C, Lopes Rocha F, Lima-Costa MF. Prevalence of excessive daytime 

sleepiness and associated factors in a Brazilian community: the Bambui study. 

Sleep Med. 2004;5:31-36.                      

9. Landis JR, Koch GG. The measurement of observer agreement for categorical 

data. Biometrics 1977;33(1):159-174.                                   

10. Lucchesi LM, Pradella-Hallinan M, Lucchesi M, Moraes WAS. O sono em 

transtornos psiquiátricos. Rev Bras Psiquiatr 2005; 27(1): 27-32.       

11. Medronho RA, Perez MA. Epidemiologia. In: Medronho RA. Epidemiologia. 

São Paulo: Atheneu; 2002. p. 259-270.          

12. Meyers AG, van Hooff JC, Baldwin DS. Quantifying subjective assessment of 

sleep and life-quality in antidepressant-treated depressed patients. Hum 

Psychopharmacol 2003;18(1):21-27.                   

13. National Institutes of Health State of the Science State Conference. Sleep

2005; 28:1049-1057.                                               

14. Ohayon MM. Epidemiology of insomnia: what we know and what we still need 

to learn. Sleep Med Rev 2000; 6(2):97-111.                  



15. Sateia M, Nowell PD. Insomnia. Lancet 2004;364:1959-1973.              

16. Shrout PE, Fleiss JL. Intraclass correlations: uses in assessing raters reliability. 

Psychol Bull 1979;86:420-428.  

17. Tylee A, Gastpar M, Lepine JP, Mendlewicz J. DEPRESS II (Depression 

Research in European Society II): a patient survey of the symptoms, disability and 

current management of depression in the community. DEPRESS Steerling 

Committee. Int Clin Psychopharmacol 1999;14:139-151.    

18. Vinha D, Cavalcante J, Andrade MMM. Sleep-wake patterns of workers and 

non-workers students. Biol Rhythm Res 2002;33(4): 417-426.          



Tabela 1 - Características sócio-demográficas da amostra (n=70).

                                                                Freqüência                              % 

Idade

18-28 3 4,3

29-39 10 14,3

40-50 41 58,6

51-61 14 20

> 62 2 2,8

Sexo

Masculino 26 36,6

Feminino 44 63,4

Estado civil 

Solteiro 15 21,4

Casado / União consensual 44 62,9

Separado / divorciado 2 2,8

Viúvo 9 12,9

Nível educacional 

Ensino Fundamental 58 82,9

Ensino Médio 10 14,3

Ensino Universitário 2 2,8



Tabela 2 – Estudo de confiabilidade: Coeficientes Kappa obtidos pelo teste-reteste 

do Questionário de Hábitos do Sono. 

Itens referentes às 

queixas de  insônia

Teste-reteste Kappa Intervalo de confiança 

(95%)

Item 1 0,80 0,67 - 0,83* 

Item 2 0,73 0,62 – 0,81* 

Item 4 0,76 0,63 - 0,82* 

Item 6 0,78 0,67 - 0,84* 

Item 10 0,77 0,66 - 0,82* 

Item 15 0,75 0,65 - 0,83* 

Itens referentes às queixas de 

sonolência excessiva

Item 2 0,76 0,68 - 0,83* 

Item 16 0,75 0,67 - 0,82* 

Item 19 0,75 0,66 - 0,81* 

Item 20 0,77 0,68 - 0,84* 

* p<0,001 



4. DISCUSSÃO GERAL 

Epidemiologia da insônia, da sonolência excessiva e dos pesadelos 

Neste estudo, houve uma prevalência de insônia (70%), seguida de 

sonolência excessiva subjetiva (30%) nos pacientes depressivos ambulatoriais.  

Em relação aos subtipos da insônia, houve uma marcada prevalência de 

dificuldade de iniciar o sono, seguida de dificuldade em manter o sono, de redução 

na duração total do sono e do despertar precoce pela manhã, respectivamente. 

Em torno de 80% dos pacientes com depressão queixam de mudanças nos 

padrões do sono. Destes, uma parcela expressiva apresenta insônia terminal, 

despertando horas antes do necessário (despertar precoce). A insônia inicial 

também é freqüente, com o paciente apresentando dificuldade para iniciar o sono. 

Queixas específicas podem incluir despertares noturnos freqüentes, sono não 

restaurador, redução do sono total e sonhos perturbadores.6, 13-15

Atualmente, a insônia é considerada um dos principais problemas de saúde 

pública. Em 2005, um total de 33% da população adulta americana apresentou 

queixas de insônia, dos quais 9% referiram insônia diariamente.15 Entre estes 

indivíduos, 25% apresentava a presença concomitante de quadros depressivos, 

notadamente o transtorno depressivo unipolar.  Esta relação foi encontrada em 

outros estudos epidemiológicos.54,55 Nestes estudos, foi observado que a insônia 

freqüentemente ocorria de forma crônica e recorrente.



Uma distinção tem sido delineada entre a insônia primária a insônia co-

mórbida aos transtornos do humor5,56,57, sendo o diagnóstico de insônia é 

comumente encontrada no último caso. No entanto, diversos estudos têm 

observado que os transtornos do sono, principalmente a insônia, precedem o 

desenvolvimento da depressão.6,21 Nesta pesquisa, foi observada que ambas a 

insônia e a sonolência excessiva podem preceder o episódio depressivo 

propriamente dito. Em estudos prévios, a insônia foi considerada um importante 

preditor do aumento do risco de depressão.6,58  Após um ano de seguimento da 

depressão recorrente, indivíduos com insônia apresentaram uma probabilidade 

duas vezes maior de desenvolver um novo episódio depressivo, em comparação 

com sujeitos que não apresentaram este fator de risco, e após três anos, esta 

probabilidade foi quatro vezes maior. Da mesma forma, a persistência da insônia é 

associada ao aparecimento de um novo episódio depressivo. O principal fator para 

a dificuldade em obter dados sobre estes transtornos do sono na depressão 

decorre da controvérsia existente entre o status da insônia e da sonolência 

excessiva como sintoma ou diagnóstico da depressão.57

Um passo fundamental é a necessidade de utilizar critérios diagnósticos 

padronizados e desenvolver estratégias adequadas para diagnosticar estes 

transtornos do sono. Para concretizar estas medidas, são necessários estudos 

experimentais e clínicos com um desenho epidemiológico longitudinal para 

delinear as causas e a manutenção dos transtornos do sono decorrentes de 

transtornos do humor.39 Por exemplo, em um estudo prévio foi documentado que 

os principais efeitos de privação do sono, após sete dias, foram uma acentuada 



irritabilidade, aumento da percepção de dor, decréscimo de memória, aumento da 

atividade autonômica e, após 14 dias, aumento da ansiedade e da depressão.59

Estudos futuros devem, portanto, explorar a possibilidade da privação do sono 

como um mecanismo através da qual a insônia se relaciona com a psicopatologia 

da depressão. 

Pesquisas epidemiológicas prévias 9,60,61 indicaram que a insônia tem um 

impacto significativo sobre o estado de saúde, caracterizado por níveis de 

incapacidade mais graves, sobre a utilização dos serviços de saúde e sobre o 

risco de depressão. Em termos específicos, as conseqüências da insônia aguda 

são o excesso de sono, humor negativista e o desempenho prejudicado da 

performance de trabalho. Na insônia crônica, por sua vez, os pacientes 

freqüentemente referem sintomas mais proeminentes. Dentre estes há 

principalmente reclamações sobre fadiga, dificuldade de concentração e 

mudanças acentuadas do humor.14 A associação entre o transtorno de humor e a 

insônia é estreita, notadamente quando esta ocorre em quadros depressivos 

severos.6,7 Nestes casos, são comumente encontradas as seguintes: pior 

qualidade, maior latência, menor duração e eficiência habitual do sono.17  Na 

amostra estudada, foi observada uma baixa qualidade de sono e, especificamente,

foram encontradas piores qualidade subjetiva, latência e duração do sono, bem 

como disfunção diurna, o que sugere que os pacientes depressivos podem 

apresentar percepção inferior da qualidade subjetiva do sono. Embora queixas de 

hiper-sonolência diurna sejam raras na depressão maior, alguns pacientes com 

insônia relatam aumento da fadiga e tentam compensar com cochilos diurnos. 



Uma pequena porcentagem de pacientes com depressão maior tem queixas de 

sonolência excessiva, sendo a maioria destes adultos jovens.22 A maioria dos 

pacientes com doença bipolar também relata insônia quando em depressão, mas 

uma significativa porcentagem de pacientes relata sintomas de hipersonia, com 

alargamento do período noturno, dificuldade de despertar e sonolência excessiva 

diurna.

Na amostra de pacientes deprimidos estudada, a presença de pesadelos foi 

relacionada com a gravidade do quadro depressivo e presença de ideação suicida 

clinicamente marcante. Uma estreita relação entre o transtorno depressivo e a 

freqüência de pesadelos tem sido observada, notadamente na depressão grave, 

com remissão dos pesadelos após intervenção farmacológica.24,25 Igualmente, tem 

sido descrita uma associação entre pesadelos freqüentes e ideação suicida.26

Nestes pacientes, os pesadelos são acentuados e com elevado estresse 

psicológico e social.62

Neurobiologia do sono e da depressão 

 Neste estudo, a prevalência de insônia, sonolência excessiva e pesadelos 

nos pacientes depressivos foi consideravelmente elevada e relacionada à 

gravidade do quadro depressivo e à ideação suicida. Alterações do padrão do 

sono, envolvendo mudanças tanto subjetivas quanto objetivas em pacientes com 

transtorno depressivo, têm sido observadas, notadamente em quadros 

graves.6,19,29 Subjetivamente, pacientes relatam dificuldades para dormir, menor 



duração e fragmentação do sono, e despertar precoce pela manhã.17,18

Objetivamente, há alterações diversas nas fases de sono REM e não-REM em 

pacientes com o transtorno depressivo e as tentativas de suicídio prévias. Dentre 

as principais alterações dos parâmetros REM, são encontradas redução 

significativa da latência do sono REM, duração prolongada do primeiro período do 

sono REM, aumento da atividade REM e aumento da porcentagem de sono REM 

durante o sono total.21 Embora nenhum achado específico seja patognomônico, 

padrões de transtornos do sono são observados na maior parte nos estudos 

realizados em pacientes depressivos. Ainda que um diagnóstico psiquiátrico 

específico não possa ser feito baseado em dados polissonográficos, o estudo do 

sono pode ajudar a responder questões específicas como, por exemplo, 

diferenciar o transtorno depressivo unipolar do bipolar, principalmente em adultos 

e idosos.33

Na amostra estudada, a recorrência das queixas de transtornos do sono foi 

elevada e associada significativamente à gravidade da depressão. Houve 

prevalência de insônia e a duração média dos transtornos do sono foi maior em 

relação à do transtorno depressivo.  Em estudos recentes, tem sido descrito que 

os transtornos do sono caracterizam a depressão e freqüentemente antecedem o 

episódio depressivo propriamente dito ou a recorrência do transtorno depressivo. 

Medidas de avaliação polissonográfica, tais como o aumento da latência do sono e 

da atividade do sono REM, bem como o decréscimo da atividade de ondas lentas 

no sono não REM, tem corroborado com as queixas subjetivas de alterações do 

sono em pacientes depressivos ambulatoriais. 3-6 Em estudo no qual se objetivou 



uma correlação entre as queixas subjetivas de sono e dados polissonográficos em 

pacientes com depressão, estes foram capazes de estimar o número de 

despertares durante a noite.27 A avaliação subjetiva da qualidade do sono pareceu 

estar associada à continuidade do mesmo e à quantidade do sono de ondas 

lentas. Simultaneamente, alterações circadianas e neuroendócrinas, como o 

aumento da secreção de cortisol e a supressão da secreção de hormônio do 

crescimento, foram observadas em pacientes depressivos durante o período 

anterior ao sono não-REM.63 Conseqüentemente, estas alterações podem ser 

responsáveis pela relação sono - transtornos do sono - depressão. 

A causalidade entre o sono, os transtornos do sono, a gravidade da 

depressão e a ideação suicida ainda não foi esclarecida, no entanto, algumas 

hipóteses podem explicar esta relação. Há evidência da atividade de três 

principais sistemas neurobiológicos nas alterações do ciclo sono-vigília: a 

hiperatividade do eixo hipotálamo-pituitário-adrenal, a hiperatividade do sistema 

noradrenérgico e a disfunção do sistema serotoninérgico, com destaque a este 

último. Portanto, as alterações na modulação das referidas funções 

neuropsicológicas básicas podem ser responsáveis pela presença da depressão 

grave e da ideação suicida. 21, 28, 29

Em um estudo prévio, foi observado que pacientes depressivos, quando 

comparados com indivíduos sadios sem quaisquer queixas de alterações do sono, 

apresentavam um maior metabolismo de glicose cerebral durante o sono não-

REM.64 Esse resultado sustenta a hipótese da hiperexcitação no transtorno 



depressão. Paralelamente foi registrada a presença de hipofrontalidade em 

pacientes depressivos durante o sono não-REM. A hipofrontalidade durante o 

período de vigília pode prevenir a redução eficiente da atividade cerebral na fase 

anterior ao sono não-REM em pacientes deprimidos. Em indivíduos sadios, há 

uma drástica redução da atividade das regiões corticais envolvidas com a vigília, 

durante o período do sono não-REM.65,66 Esta redução na atividade cortical tem 

sido identificada como a responsável pela restauração das funções cognitivas 

complexas durante o sono. Durante o episódio depressivo, a incapacidade em 

reduzir a atividade metabólica cortical, principalmente nas áreas frontais, consiste, 

portanto, em um dos mecanismos responsáveis pelas alterações do sono e pelas 

queixas subjetivas de sono não-restaurador e sonolência diurna excessiva. 

Igualmente, os transtornos do sono na depressão podem ser decorrentes do 

funcionamento anômalo de regiões corticais e subcorticias envolvidas na geração 

e na manutenção do sono não-REM. Durante a transição entre o período de vigília 

e o sono não-REM, ocorre uma redução na atividade neuronal em áreas 

promotoras da vigília, tais como o locus ceruleus, o núcleo da rafe e o núcleo 

túberomammilar.8,21

Em indivíduos sem quaisquer transtornos do humor, os neurônios tálamos-

corticais são hiperpolarizados durante o período entre a vigília e o sono não-REM. 

8,66 As áreas promotoras do sono, localizadas no hipotálamo pré-óptico, 

apresentam um incremento na atividade durante a transição da vigília ao sono.66

Estudos recentes de neuroimagem do sono não-REM em indivíduos sadios têm 

descrito a redução na atividade metabólica e decréscimo no aporte sanguíneo das 



áreas do prosencéfalo relacionadas à vigília. 4, 8, 65 Recentemente, em pacientes 

depressivos com marcada ideação suicida, foi descrita uma desregulação destas 

atividades neuronais, o que acarreta, por sua vez, em alterações marcadas do 

sono, com destaque à insônia.

 Durante o sono REM, os sistemas aminérgicos não estão ativos e a 

ativação colinérgica ativa o córtex diretamente. Na vigília, os sistemas 

aminérgicos, dopaminérgicos, hipocretinas e colinérgicos estão ativos (modulação 

aminérgica cortical). A diferença no processo de ativação tálamo-cortical entre o 

sono REM e a vigília abre fronteiras para o entendimento de determinadas 

alterações do sono. Por exemplo, o transtorno depressivo (redução da latência de 

sono REM/hiperatividade colinérgica) cursa com alterações específicas da 

arquitetura do sono. A hiperatividade metabólica colinérgica de áreas do sistema 

límbico e paralímbico, descrita em estudos de tomografia por emissão de pósitrons 

em pacientes com depressão maior, corroboram a hipótese de disfunção límbica 

com um desequilibro aminérgico-colinérgico. 4, 8, 67 

 Os resultados obtidos neste estudo indicaram uma estreita associação 

entre transtornos do sono, como insônia, sonolência excessiva e pesadelos, com 

transtorno depressivo em pacientes ambulatoriais. Os estudos do sono têm, 

portanto, um importante papel na investigação da depressão, podendo auxiliar no 

diagnóstico clinico deste transtorno39, na elaboração de estratégias de tratamento 

e na identificação de indivíduos vulneráveis ao desenvolvimento do transtorno 

depressivo.



5. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

5.1. COMENTÁRIOS 

Os resultados obtidos com as investigações sobre os transtornos do sono em 

pacientes ambulatoriais com transtorno depressivo permitem depreender os 

seguintes comentários: 

A recorrência das queixas de transtornos do sono, como a insônia e a 

sonolência excessiva, foi elevada e associada significativamente à 

gravidade da depressão; 

A duração média dos transtornos do sono foi maior em relação à do 

transtorno depressivo; 

Houve prevalência da insônia na amostra estudada; 

A sonolência excessiva subjetiva encontrada nos pacientes foi maior em 

relação a estudos prévios; 

Na amostra estudada, os pacientes depressivos apresentaram qualidade 

subjetiva do sono ruim, principalmente em pacientes com insônia; 

Houve uma associação entre a insônia e a sonolência excessiva com a 

ideação suicida, notadamente em relação aos componentes de ideação 

suicida ativa e de planos específicos de suicídio; 



A sonolência diurna excessiva foi freqüente nos pacientes com transtorno 

depressivo e associado significativamente à gravidade do quadro 

depressivo e à ideação suicida; 

A prevalência de pesadelos em pacientes com depressão foi elevada e 

relacionada à gravidade do quadro depressivo; 

O Questionário de Hábitos do Sono, utilizado neste estudo para avaliar as 

queixas dos transtornos do sono, mostrou ser confiável e válido na 

avaliação das queixas de insônia e de sonolência excessiva em pacientes 

depressivos ambulatórias. 

5.2. CRÍTICAS 

Em relação às críticas ao estudo realizado, deve ser salientado o desenho 

transversal do estudo que não permite o adequado estabelecimento da relação de 

causa-e-efeito dos achados. Outro fato importante foi o uso de antidepressivos 

e/ou hipnóticos indutores do sono por parte da amostra. Este fato limita a extensão 

dos resultados obtidos, pois o uso destas medicações pode resultar em diversos 

efeitos sobre o sono, que incluem desde pior percepção do sono à sonolência  

diurna excessiva. Outra variável de confusão foi a possível presença de apnéia 

e/ou hipopnéia obstrutiva do sono nos pacientes, haja vista que está bem 

estabelecido a relação entre estas e o transtorno depressivo, principalmente em 

mulheres de meia-idade. Simultaneamente, estas síndromes acarretam em sono 

entrecortado, cuja principal conseqüência é a sonolência diurna excessiva.  



Outrossim, a ausência da avaliação polissonográfica nos pacientes depressivos 

com queixas de transtornos do sono deve ser ressaltada, pois esta permite um 

registro fidedigno dos transtornos do sono.

5.3. SUGESTÕES 

Futuros estudos com um desenho longitudinal, com a utilização de um 

grupo controle (estudo de caso-controle) e a inclusão de pacientes livres de 

medicação antidepressiva e/ou hipnóticos indutores do sono são sugeridos para 

melhor avaliar os transtornos do sono em pacientes deprimidos. Paralelamente, 

são sugeridos como critérios de exclusão a presença de apnéia e/ou hipopnéia do 

sono e transtornos primários do sono para permitir o controle destas variáveis de 

confusão na própria seleção dos participantes. 
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keywords central to the study should appear below the abstract. Keywords must be 
taken from the Descritores em Ciências da Saúde (DeCS, Health Sciences Keywords) 
site, which is a translation of the National Library of Medicine Medical Subject Headings 
(MeSH) list, is published by Bireme and is available at http://decs.bvs.br.

Text: The text should conform to the structure delineated for each article category. 
For all manuscript types, references should be cited consecutively in the text as 
superscript Arabic numerals in parentheses. Avoid using the name(s) of the author(s) 
in the text. Citations in the text and references cited in table and figure legends should 



be numbered consecutively in order of appearance and should include only the 
reference number, minus any additional information. 

Tables: Each table should appear on a separate page. Tables should be numbered 
consecutively using Arabic numbers, following the order in which they are cited in the 
text. An appropriate title should be provided for each table. Tables should supplement, 
rather than duplicate, information given in the text. Tables should be self-explanatory, 
as should their titles and footnotes. Tables from other sources should cite the original 
references in their footnotes. 

Figures and graphs: Illustrations (pictures, graphs, drawings, etc.) must be 
individually submitted in JPEG (300 dpi) format. They should be consecutively 
numbered using Arabic numerals, following the order in which they are cited in the 
text. They should be of sufficiently clarity to permit their reproduction. Legends for 
figures must be submitted on separate pages. Photocopies will not be accepted. If 
images are extracted from other previously published works, authors must provide 
written permission for their reproduction. This authorization should accompany 
manuscripts submitted for publication. 

Statistical analysis: The authors should demonstrate that the statistical 
procedures adopted were not only appropriate for testing the study hypotheses but 
also correctly interpreted. Levels of statistical significance (e.g. p < 0.05; p < 0.01; p 
< 0.001) must be mentioned. 

Abbreviations: Abbreviations must be defined at their first use. Thereafter, the 
long form of the term should not be repeated. 

Medicine: Use generic drug names. 

Acknowledgments: Authors should acknowledge the contributions of persons, 
groups and institutions that merit recognition but do not constitute authorship. Any 
financial support, technical support, etc. should be mentioned in this section. 

References: List references in consecutive numerical order, following the order of 
citation in the text. References should follow the Vancouver Style, in accordance with 
the examples shown below. References to journal articles must be abbreviated in 
accordance with the National Library of Medicine List of Journals Indexed in Index 
Medicus, available at: ftp://nlmpubs.nlm.nih.gov/online/journals/ljiweb.pdf.

The authors are responsible for concordance between references cited in the text and 
the reference list, as well as for the accuracy and completeness of the references 
listed, verifying names, dates and selling. Personal communications, unpublished or in-
press studies should be cited when absolutely necessary (in the text or in a footnote) 
but should not be included in the list of references. The list of references should follow 
the model of the examples below.

List all authors' names when there are six or fewer; when there are seven or more, list 
the first six and add et al.

Journal articles



Almeida OP. Autoria de artigos científicos: o que fazem os tais autores? Rev Bras 
Psiquiatr. 1998;20(2):113-6.

Articles with no author name

Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84(1):15. 

Books

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany
(NY): Delmar Publishers; 1996. 

Chapters in a book

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors.
Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven 
Press; 1995. p. 465-78. 

Books in which editors (or compilers) are authors

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: 
Churchill Livingstone; 1996. 

Theses

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly's access and utilization
[dissertation]. St. Louis (MO): Washington Univ.; 1995. 

Manuscript submission
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Submissions by e-mail (rbp@abpbrasil.org.br) will also be accepted. In this case,
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subjects are involved), as well as the letter signed by all the authors confirming the 
originality of the study, must be submitted by fax to the RBP (fax number: 55 11 
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complete mailing addresses, including zip codes (USA) or country codes should 
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Abstract
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brief reports, summarizing the reason for the study, the methods used, the results 
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Keywords

The abstract should be followed by up to seven key words should be listed 

which accord with the indexing conventions of Index Medicus. Note that the 

keywords should not duplicate words used in the title of the article, which will 

be automatically indexed.  

Text

Although exceptions will be considered, manuscripts should not exceed 5000 
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number 1.), Methods (preceded by number 2.), Results (preceded by number 3.), 

Discussion (preceded by number 4.), Acknowledgment (optional section 

following the discussion, which should not be preceded by a numeral), and 
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abbreviation, when introduced, must be defined and used onsistently thereafter. 

Systeme International measurements should be used. For products or 

instruments (do not abbreviate) used in the research reported, provide the name, 

city and country of the supplier in parentheses. All tables and figures must be 

referred to in the text.

 Introduction

The introduction should be brief and explain the purpose of the study; an 

extensive review of the literature should be avoided, but directly relevant 

articles by other investigators, as well as by the authors themselves, must be 

cited. If the paper includes subjects who have been included in previous reports, 

references should be provided and the number of subjects whose data have been 

included elsewhere should be specified.

Methods

The Methods should contain sufficient detail to enable others to repeat the 

procedures without studying the references directly.

Results

The Results should summarize the most important data and statistical 

correlations should be included. Tabular data should not be duplicated, 

important points and trends should be pointed out. The final sentence should 

emphasize the importance attached to the observations. 

Discussion

The discussion should relate directly to the study being reported and give 

perspective to the adequacy of the materials and methods for the purpose of the 

study. Results should be interpreted to lend meaning to the observations. Any 

discrepancies with previously published results should be explained. The paper 

should conclude with a brief statement regarding the significance of the study.  



Stratistical reporting

Study group variability should be reported as the standard deviation, not the 

standard error. In addition to the probability value, be sure to specify full details 

of the statistical analysis performed (e.g., name of statistical test used, test value, 

one-tailed or two-tailed test used, degrees of freedom or number of subjects, and 

probability level). Authors should also explicitly state what hypothesis is being 

tested. Probability values should be presented as uppercased, italicized P; r, t, F, 

df, and n should also be italicized. Leading zeroes should be used throughout.
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Literature citations. References in the text to literature cited should be given by 

the name of the author(s), followed by the year of publication in parentheses, 

e.g.: Smith and Smith (1994) or (Allen et al., 1952; Smith, 1966a, 1966b; Jones 
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the order of first citation within the manuscript). All references cited in the text 

must be included in the reference list. Check carefully to insure that the spelling 

of names in the text matches that in the reference list and that the date in the text 

matches the date in the reference list.  
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author and should not be numbered. For single-authored articles, if more than 
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order. If both articles were published in the same year, alphabetize by the first 

major word of the article title and designate the first listed article as "a," the 

second as "b," etc. For multi-authored articles, list in alphabetical order by (1) 

last name of first author, (2) last name of second author, etc. If the names of all 

authors are identical, list in chronological order. If both authors' names and year 

of publication are the same, alphabetize by the first major word of the article 

title.

Provide the last names and first initials of all authors (do not use et al. in the 

reference list). Journal titles should not be abbreviated; provide the journal's full

name. Do not italicize journal or book titles. Be sure that all references are 

complete: Journal articles should include authors, year of publication, article 

title, full journal name, volume number, and beginning and concluding page 

numbers. Book chapters should include authors, year of publication, chapter 

title, name(s) of volume editor(s), volume title, volume number (if any), name of

publisher, city of publication, and page numbers. Books should include author(s)

or editor(s), year of publication, book title, publisher, and city of publication. 

Include only references that have been cited in the text.

Examples of typical types of references follow. In addition to the particular 

reference styles, the examples illustrate the order in which references should be 



listed and give examples of "a" and "b" designations.  
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Research ethical principles should be followed. Authors should describe in Methods that 
their research followed the principles of the Declaration of Helsinki and was approved 
by the Research Ethics Committee of the institution where it was developed.

Categories of articles

Besides original articles, which will be given priority, Revista de Saúde Pública 
publishes review articles (by invitation), current comments, notes and information, 
letters to the Editor and editorial articles as well as other categories of articles. 

Original research articles - These contributions aim at publishing original 
unpublished research which can be replicated and generalized. The Editors give priority 
to this type of article. They should show objectivity as their key principle. The 
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• They should be of between 2,000 and 4,000 words, excluding tables, figures and 
references.

• Tables and figures should be limited to a total of 5 and it is recommended that they 
include only essential data, and extensive tables with dispersed data or of 
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highlighting the present gaps in knowledge (state of the art) which will be addressed in 
the article. The Methods applied, the population studied, data sources and selection 
criteria, among others, must be described comprehensively and completely, though 
avoiding wordiness. The Results should be limited to the description of the results 
achieved without including interpretation/comparisons. The text should complement 
and not repeat what is described in tables and figures. It should be distinct from 
Discussion. The Discussion should begin with the presentation of the study 
limitations, followed by a comparison with the literature and interpretation by the 
authors, conclusions and suggestions for further research. 
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Authors" and/or the "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 
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margins and double-spacing throughout the text, including title page, abstract, 
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• Each manuscript should be sent with four printed copies. 

• When accepted for publication, one copy of the manuscripts should be sent in a 
31/2" disk, MS Word 95/97. 

• All pages should be numbered including the title page. 

Title Page - It should include: a) The title of the article, concise and complete, with 
no unnecessary wording. It is recommended that it should begin with the term which 
best describes the most important aspect of the study and then the remaining in 
decreasing order of importance. The title should also be in English. b) Provide an 
abbreviated title at the foot of the page, up to 40 characters, to be used as running 
title on printed pages. c) Name of each author, by which be she/he is known in the 
literature. d) The institution to which each author is affiliated and its address. e) Name 
of the department and institution at which the study was developed. f) Name and 
address of the corresponding author and his/her e-mail and fax. g) If the project was 
subsidized, indicate the type of support, the name of the financing agency and process 
number. h) If the study was based on a thesis, provide its title, date and institution to 
which it was submitted. i) If it was presented at a scientific meeting, provide the name 
of the event, place and date of presentation.(see check list)

Abstract and Keywords - The manuscripts for the sections Original Articles, Reviews, 
Current Comments should be submitted with two abstracts, one in Portuguese and the 
other in English. 

When the manuscript is submitted in Spanish, there should be an additional abstract in 
that language. For original articles, abstracts should be presented in a structured
format and be of up to 250 words, highlighting the main objectives and basic 
methods, summarizing information on the location, population and sampling of the 
research project and presenting its most important results, quantifying them and 
bringing out their statistical importance; indicating the most important conclusions, 
based on study evidence and recommending further studies where relevant. For the 
other sections, the abstracts format should be unstructured, of up to 150 words. 
Basically, objectives, methods used for the survey of data sources, criteria used for the 
selection of the studies included, the most important aspects discussed, the most 
important conclusions drawn and their applications should be brought out. 
Abbreviations and symbols should be avoided, bibliographical references should not be 
included in abstracts of either kind. Between 3 and 10 keywords should be provided, 
extracted from the Health Sciences Subject Headings adapted to LILACS vocabulary, 
when they accompany abstracts in Portuguese, and from the Medical Subject Headings 
(Mesh) when they accompany English abstracts. If there is no Subject Heading to 
cover the subject matter of the manuscript, terms or expressions of known use may be 
used.
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    PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

ESTUDO SOBRE DISTÚRBIOS DE SONO EM PACIENTES 

COM TRANSTORNO DEPRESSIVO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pesquisa: Distúrbios de sono em pacientes com transtorno depressivo. 

Pesquisadores: Dra. Sarah Laxhmi Chellappa & Dr. John Fontenele Araújo 

Natureza da pesquisa: Você é convidado para participar desta pesquisa, que tem 

como finalidade avaliar os distúrbios de sono em pacientes com depressão. Para 

isso serão avaliados os padrões do ciclo sono-vigília, os tipos de distúrbios de 

sono, bem como freqüência e periodicidade, a relação entre o tempo de 

surgimento dos distúrbios com o tempo de doença e a sua gravidade. Baseado 

nessa avaliação, portanto, será elaborado um estudo epidemiológico sobre a 

presença de distúrbios de sono na depressão, com a finalidade de destacar a 

importância que estes distúrbios apresentam para uma melhor avaliação clínica da 

depressão.

Participantes da pesquisa: Indefinido (dependerá do número de pacientes com 

transtorno depressivo que serão atendidos no ambulatório de psiquiatria durante o 

período da pesquisa). A estimativa é em torno de 100 pacientes. 

Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo você participará de uma 

pesquisa sobre os distúrbios do sono em pacientes com transtorno depressivo. 

Você preencherá uma Ficha de Identificação e de avaliação médica; um 

Questionário de Hábitos de sono; um Questionário de Qualidade do Sono. Além 

disso, você irá responder à Escala de sonolência de Epworth, à Escala de 

depressão de Beck e à Escala de Ideação Suicida de Beck. Seu prontuário médico 

será visto para acessar dados referentes ao seu diagnóstico clínico. Estes 



protocolos têm como objetivo avaliarmos se há uma relação entre os distúrbios de 

sono que você possa ter com a depressão. Você tem a liberdade de recusar a 

participar, sem qualquer prejuízo para você. Sempre que quiser você poderá pedir 

mais informações sobre a pesquisa. 

Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa não traz complicações, 

riscos ou desconfortos. 

Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Apenas os pesquisadores terão conhecimento dos 

dados. Nos relatórios ou publicações resultantes deste trabalho, a identificação do 

participante não será revelada. Resultados serão relatados de forma geral e a 

pessoa não será identificada.

Benefícios: Ao participar desta pesquisa você terá como benefício o 

conhecimento de seu padrão de sono e vigília e as variáveis de qualidade de vida, 

e uma melhor compreensão sobre sua qualidade de sono, além da relação que 

esta pode ter em relação à depressão. 

Dano advindo da pesquisa: Se houver algum dano decorrente desse estudo e 

devidamente comprovado mesmo após o seu encerramento, tanto a pesquisadora 

quanto a instituição serão responsáveis por este dano, e tratamento médico será 

fornecido sem ônus para o paciente e será providenciado pela Dra. Sarah Laxhmi 

Chellappa (pesquisadora deste estudo).

Pagamento: Você não terá nenhum tipo de despesa por participar desta 

pesquisa. E nada será pago por sua participação.

Participação voluntária: Toda participação é voluntária. Não há penalidade para 

alguém que decida não participar neste estudo.



Perguntas: Se houver alguma pergunta, por favor, contate a Dra Sarah Chellappa 

(84-3215-3410) no Departamento de Fisiologia da UFRN.

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO

Estou de acordo com a participação no estudo descrito acima, sendo devidamente 

esclarecido(a) quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos a que serei 

submetido(a) e aos possíveis riscos que possam advir de tal participação. 

Esclarecimentos solicitados, durante o curso da pesquisa e a liberdade de recusar 

à participar desta foram garantidos. Fui igualmente informado(a) que a 

participação na pesquisa não implicará custos ou prejuízos adicionais, sejam 

esses custos ou prejuízos de caráter econômico, social, psicológico ou moral, 

sendo garantido o anonimato e o sigilo da minha identificação. Tendo em vista os 

itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu 

interesse em participar da pesquisa. 

Nome do indivíduo (letra de forma) 

    ____________________________________________________________ 

Assinatura

COMPROMISSO DO INVESTIGADOR

Eu discuti as questões acima apresentadas com os indivíduos participantes 

no estudo. É minha opinião que o indivíduo entende os riscos, benefícios e 

obrigações relacionadas a este projeto.

Data: ___/__/____ 

Dra. Sarah Laxhmi Chellappa (CRM 4809) 

        Pesquisadora Responsável 



7.3 QUESTIONÁRIOS

QUESTIONÁRIO 1 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

Iniciais:

Sexo:    (  ) Masculino  (  ) Feminino 

Data de Nascimento: 

Estado Civil: 

(  ) Solteiro  (  ) Casado  ( ) Viúvo  (  ) Divorciado (  ) União 

Consensual

Nível sócio-econônimo: · 

(  ) Até 01 Salário mínimo  (  ) 1-2 Salários mínimos 

   (  ) 2-3 Salário mínimo       (  ) Acima de 04 Salários mínimos 

Grau de escolaridade: 

(  ) Analfabeto  (  ) Ensino Fundamental incompleto 

(  ) Ensino Fundamental completo  (  ) Ensino médio 

incompleto

(  ) Ensino médio completo  ( ) Nível universitário incompleto 

(  ) Nível universitário completo  (  ) Pós-graduação 

Profissão:

Local de Procedência: 

Antecedentes pessoais e História da Doença atual:

Apresenta algum problema de saúde? 

(   ) Hipertensão  (   ) Diabetes  ( ) Doenças tireoidianas  (   ) Cardiopatias 



( ) Nefropatias ( ) Doenças neurológicas ( ) Artrite ( ) outros 

_________________    (   ) Não apresenta doenças 

Tem antecedentes familiares de quadro depressivo?  (    ) Não  (   ) Sim 

       Quem?___________________ 

Quadro Depressivo anterior? (  ) Não   (  ) Sim   Quando?________  

Por quanto tempo?____  Quantos episódios anteriores?___________ 

Que sintoma apresentava? 

Teve alguma tentativa de suicídio?   (   ) Não  (   ) Sim

Quantas vezes?________   Qual foi a forma?__________________ 

Fez tratamento?  (  ) Não   (  ) Sim   Qual? __________________ 

Quadro Depressivo atual?  (  ) Não   (  ) Sim    

Há quanto tempo?_______ Quando foi diagnosticado?________________ 

Que sintoma apresenta? 

Está tomando alguma medicação?  (  ) Não   (  ) Sim    

Há quanto tempo?__________  Qual? __________________ 

Tem pesadelos?     (  ) Não   (  ) Sim    



QUESTIONÁRIO 2 

QUESTIONARIO DE HÁBITOS DO SONO 

SUA CASA E SUA FAMÍLIA 

1. Quantas pessoas moram na sua casa?______________________________ 

2. Quantas pessoas dormem no seu quarto?____________________________ 

3. O quarto que você dorme durante a noite tem: 

(  ) muito barulho   (  ) pouco barulho    (  ) nenhum barulho 

4. Você dorme com:

(   ) luz apagada / porta fechada  (   ) luz apagada / porta aberta  (   ) luz 

acessa

5. Existe alguma coisa no seu quarto que lhe incomoda quando você está 

dormindo?

(  ) Não   ( ) Sim   Qual? __________________ 

6. Você mudou de casa ou de quarto de dormir recentemente?

(  ) Não   (  ) Sim   Há quanto tempo? __________________ 

7. Houve alguma mudança no numero de pessoas que moram na sua casa 

recentemente?

(  ) Não   (  ) Sim   Há quanto tempo? __________________ 

EM RELAÇÃO A SUA SAÚDE 

8. Você fuma?   (  ) Não   (  ) Sim    

  Quantos cigarros por dia? __________________ 

9. Você costuma tomar bebidas alcoólicas? (  ) Não   (  ) Sim

      Qual? ____________ Há quanto tempo?_____ 



10. Você costuma beber café, chá (mate ou preto) ou refrigerante? Se beber, 

responda abaixo quanto você bebe 

a) Café   (  ) todo dia   (  ) às vezes (  ) sempre  (  ) Nunca 

b) Chá   (  ) todo dia   (  ) às vezes (  ) sempre  (  ) Nunca 

c) Refrigerante  (  ) todo dia   (  ) às vezes (  ) sempre  (  ) Nunca 

11. Você usa algum outro estimulante?   (  ) Não   (  ) Sim    

QUANTO AO SEU SONO: 

12. Você acha que tem algum problema de sono? (  ) Não   (  ) Sim

Há quanto tempo?___________Qual?________________________________ 

13. Você sente dificuldade para conseguir pegar no sono? 

 (  ) nunca   (  ) às vezes (  ) sempre

Há quanto tempo? __________________ 

14. Você sente muito sono durante o dia ou à noite (dependendo do horário em 

que você está muito tempo acordado)?   (  ) nunca   (  ) às vezes (   ) sempre    

15. Você acorda no meio do seu sono e tem dificuldade para voltar a dormir? 

(  ) nunca   (  ) às vezes (   ) sempre

16. Você costuma ter pesadelo durante o sono? (  ) nunca   (  ) às vezes (   ) 

sempre).

17. Você acorda com a sensação de estar sufocado? (  ) nunca   (  ) às vezes (  ) 

sempre

18. Marque com X se você costuma fazer algumas dessas coisas durante o sono: 

(  ) ranger os dentes   (  ) mexer-se muito (  ) falar dormindo    (  ) roncar

(  ) andar dormindo (  ) bater a cabeça   (  ) chutar as pernas (  ) gritar dormindo 

19. A que horas você vai dormir normalmente nos dias de semana?____________ 

20.  A que horas você acorda normalmente nos dias de semana?______________ 

21. De que forma você acorda nos dias de semana? 

(  ) com despertador   (  ) alguém lhe chama (  ) sozinho

22. É difícil você acordar nos dias de semana? 



(  ) muito difícil   (  ) pouco difícil  (  ) fácil   Por quê? __________________ 

23. A que horas você vai dormir normalmente nos fins de semana?____________ 

24. A que horas você acorda normalmente nos fins de semana?_______________ 

25. De que forma você acorda nos fins de semana? 

(  ) com despertador   (  ) alguém lhe chama (  ) sozinho

26. É difícil você acordar nos fins de semana? 

(  ) muito difícil   (  ) pouco difícil  (  ) fácil   Por quê? __________________ 

27. Você costuma cochilar?  (  ) nunca   (  ) às vezes (  ) sempre   

28. Quando você costuma cochilar? (  ) durante o dia   (  ) durante a noite 

29. A que horas você costuma cochilar? ___________________________ 

30. Você sente sonolência durante o dia?  (  ) nunca   (  ) às vezes (   ) sempre

31. Você sente sono durante o trabalho? (  ) nunca   (  ) às vezes (   ) sempre

32. Você faz atividades físicas habitualmente? ( ) nunca   (  ) às vezes (   ) sempre

Qual?_____________Há quanto tempo?____________ 



QUESTIONÁRIO 3 

ÍNDICE  DE  QUALIDADE  DE  SONO DE  PITTSBURG 

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 a pegar no 

sono, na maioria das vezes? 

QUANTOS MINUTOS DEMOROU A PEGAR NO SONO: _____________ 

3. Durante o mês passado, a que horas você acordou de manhã, na maioria das 

vezes?

HORARIO DE ACORDAR:________________________ 

4. Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? (pode 

ser diferente do numero de horas que você ficou na cama) 

HORARIO DE SONO POR NOITE: 

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    (  ) 1-2 vezes por semana   

(  )menos de 3 vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

b) Acordar no meio da noite ou da manhã muito cedo 

(  ) nenhuma vez    (  ) 1-2 vezes por semana   

(  )menos de 3 vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

c) Levantar-se para ir ao banheiro 

(  ) nenhuma vez    (  ) 1-2 vezes por semana   



(  )menos de 3 vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

d) Ter dificuldade para respirar 

(  ) nenhuma vez    (  ) 1-2 vezes por semana   

(  )menos de 3 vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

e) Tossir ou roncar muito alto 

(  ) nenhuma vez    (  ) 1-2 vezes por semana   

(  )menos de 3 vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

f) Sentir muito frio 

(  ) nenhuma vez    (  ) 1-2 vezes por semana   

(  )menos de 3 vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

g) Sentir muito calor 

(  ) nenhuma vez    (  ) 1-2 vezes por semana   

(  )menos de 3 vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

h) Ter sonhos ruins ou pesadelos 

(  ) nenhuma vez    (  ) 1-2 vezes por semana   

(  )menos de 3 vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

i) Sentir dores 

(  ) nenhuma vez    (  ) 1-2 vezes por semana   

(  )menos de 3 vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

j) Quantas vezes você teve problemas para dormir por esta razão durante o 

mês passado? 

(  ) nenhuma vez    (  ) 1-2 vezes por semana   

(  )menos de 3 vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

6. Durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu sono? 

(  ) muito boa    (  ) boa   (  )ruim (   ) muito ruim 

7. Durante o mês passado, você tomou algum remédio para dormir, receitando 

pelo médico ou indicado por outra pessoa (farmacêutico, amigo, familiar) ou 

mesmo por sua conta? 

 (  ) nenhuma vez    (  ) 1-2 vezes por semana   



 (  )menos de 3 vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

 Qual(is)? ____________________________________ 

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    (  ) 1-2 vezes por semana   

(  )menos de 3 vezes por semana (   ) três vezes por semana ou mais 

9. Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo para 

realizar suas atividades diárias? 

(   ) Nenhuma indisposição nem falta de entusiasmo 

(   ) Indisposição e falta de entusiasmo pequenas 

(   ) Indisposição e falta de entusiasmo moderadas 

(   ) Muita indisposição e falta de entusiasmo 

10.  Você cochila?   (  ) Não   (  ) Sim    

 Algum comentário?_____________________________________________ 

Caso sim – você cochila intencionalmente, ou seja, por que quer?  (  ) Não (  ) Sim    

 Algum comentário?_____________________________________________ 

Para você, cochilar é:  (  ) um prazer   (  ) uma necessidade (  ) outro     

         Qual?____________    

 Algum  comentário?____________________________________________ 



QUESTIONÁRIO 4 

ESCALA DE SONOLÊNCIA DE EPWORTH 

Quão provável você é capaz de adormecer em uma das seguintes situações, 

frisando a diferença que há entre sonolência e apenas fadiga? As perguntas 

são referentes ao seu quotidiano atual e, mesmo que você não tenha 

experimentado uma das referidas situações, tente avaliar como você se 

sentiria nela. Use a escala a seguir para escolher que numero é mais 

apropriado para cada situação. 

0 = jamais cairia no sono 

1 = uma leve chance de cair no sono 

2 = chance moderada de cair no sono 

3 = chance elevada de cair no sono 

      Situação               Chance de Adormecer 

1. Sentado e lendo                                            ________________ 

2. Assistindo..TV                                               ________________ 

3. Sentado em um local publico (teatro, reunião, etc.)        ________________ 

4. Como passageiro num carro (por 1 hora e sem parar)      _______________ 

5. Deitado e descansando à tarde quando pode                 ________________ 

6. Sentado e falando com alguém                                       ________________ 

7. Sentado calmamente após o almoço e sem ter bebido álcool 

______________

8. Num carro, esperando uns minutos no trânsito             _________________    



QUESTIONÁRIO 5 

ESCALA DE DEPRESSÃO DE BECK

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler 

cuidadosamente cada grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 

3) diante da afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a maneira como 

você tem se sentido nesta semana, incluindo hoje. Se várias afirmações num 

grupo parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. 

Tome o cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer a 

sua escolha.

1. 0 Não me sinto triste. 

    1 Eu me sinto triste. 

    2 Estou sempre triste e não consigo sair disso. 

    3 Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar.

2. 0 Não estou especialmente desanimado quanto ao futuro. 

    1 Eu me sinto desanimado quanto ao futuro. 

    2 Acho que nada tenho a esperar. 

    3 Acho o futuro sem esperança e tenho a impressão de que as 

coisas não podem melhorar. 

3. 0 Não me sinto um fracasso. 

    1 Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum. 

    2 Quando olho para trás, na minha vida, tudo o que posso ver é 

um monte de fracassos. 

    3 Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso. 

4. 0 Tenho tanto prazer em tudo como antes. 

    1 Não sinto mais prazer nas coisas como antes. 



    2 Não encontro um prazer real em mais nada. 

    3 Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo.

5. 0 Não me sinto especialmente culpado. 

    1 Eu me sinto culpado às vezes. 

    2 Eu me sinto culpado na maior parte do tempo. 

    3 Eu me sinto sempre culpado. 

6. 0 Não acho que esteja sendo punido. 

    1 Acho que posso ser punido. 

    2 Creio que vou ser punido.

    3 Acho que estou sendo punido. 

7. 0 Não me sinto decepcionado comigo mesmo. 

    1 Estou decepcionado comigo mesmo. 

    2 Estou enojado de mim. 

    3 Eu me odeio. 

8. 0 Não me sinto de qualquer modo pior que os outros. 

    1 Sou crítico em relação a mim devido a minhas fraquezas ou 

meus erros. 

    2 Eu me culpo sempre por minhas falhas. 

    3 Eu me culpo por tudo de mal que acontece. 

9. 0 Não tenho quaisquer idéias de me matar. 

    1 Tenho idéias de me matar, mas não as executaria. 

    2 Gostaria de me matar. 

    3 Eu me mataria se tivesse oportunidade. 

10. 0 Não choro mais que o habitual. 

      1 Choro mais agora do que costumava. 

      2 Agora, choro o tempo todo. 



      3 Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo 

mesmo que o queira.

11. 0 Não sou mais irritado agora do que já fui. 

      1 Fico molestado ou irritado mais facilmente do que costumava. 

      2 Atualmente me sinto irritado o tempo todo. 

      3 Absolutamente não me irrito com as coisas que costumavam 

irritar-me.

12. 0 Não perdi o interesse nas outras pessoas. 

      1 Interesso-me menos do que costumava pelas outras pessoas. 

      2 Perdi a maior parte do meu interesse nas outras pessoas. 

      3 Perdi todo o meu interesse nas outras pessoas.

13. 0 Tomo decisões mais ou menos tão bem como em outra época. 

      1 Adio minhas decisões mais do que costumava.

      2 Tenho maior dificuldade em tomar decisões do que antes. 

      3 Não consigo mais tomar decisões. 

14. 0 Não sinto que minha aparência seja pior do que costumava ser.

      1 Preocupo-me por estar parecendo velho ou sem atrativos.

      2 Sinto que há mudanças permanentes em minha aparência que 

me fazem parecer sem atrativos. 

      3 Considero-me feio.

15. 0 Posso trabalhar mais ou menos tão bem quanto antes. 

      1 Preciso de um esforço extra para começar qualquer coisa. 

      2 Tenho de me esforçar muito até fazer qualquer coisa. 

      3 Não consigo fazer nenhum trabalho. 

16. 0 Durmo tão bem quanto de hábito. 

      1 Não durmo tão bem quanto costumava. 

      2 Acordo uma ou duas horas mais cedo do que de hábito e tenho 



dificuldade para voltar a dormir. 

      3 Acordo várias horas mais cedo do que costumava e 

tenho dificuldade para voltar a dormir. 

17. 0 Não fico mais cansado que de hábito. 

      1 Fico cansado com mais facilidade do que costumava. 

      2 Sinto-me cansado ao fazer quase qualquer coisa. 

      3 Estou cansado demais para fazer qualquer coisa. 

18. 0 Meu apetite não está pior do que de hábito.

      1 Meu apetite não é tão bom quanto costumava ser.

      2 Meu apetite está muito pior agora.

      3 Não tenho mais nenhum apetite. 

19. 0 Não perdi muito peso, se é que perdi algum ultimamente.

      1 Perdi mais de 2,5 Kg. 

      2 Perdi mais de 5,0 Kg. 

      3 Perdi mais de 7,5 Kg.

20. 0 Não me preocupo mais que o de hábito com minha saúde. 

      1 Preocupo-me com problemas físicos como dores e aflições 

ou perturbações no estômago ou prisão de ventre. 

      2 Estou muito preocupado com problemas físicos e é 

difícil pensar em outra coisa que não isso. 

      3 Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não 

consigo pensar em outra coisa. 

21. 0 Não tenho observado qualquer mudança recente em 

meu interesse sexual.

      1 Estou menos interessado por sexo que costumava. 

      2 Estou bem menos interessado em sexo atualmente.

      3 Perdi completamente o interesse por sexo. 



QUESTIONÁRIO 6 

ESCALA DE IDEAÇÃO SUICIDA 

Dia da entrevista:    Momento da crise: 

      Ponto mais severo da doença: 

I  Características de Atitude em Relação a Viver / Morrer 

1. Desejo de viver    (  ) 

0. Moderado a forte 

1. Fraco 

2. Nenhum 

2. Desejo de morrer    (    ) 

0. Nenhum 

1. Fraco 

2. Moderado a forte 

3. Razões para viver / morrer    (     ) 

0. Para viver superam para morrer 

1. Aproximadamente igual 

2. Para morrer superam para viver 

4. Desejo de fazer tentativa ativa de suicídio (     ) 

0. Nenhum 

1. Fraco 

2. Moderado a forte 



5. Tentativa suicida passiva    (     ) 

0. Tomaria precauções para salvar a vida 

1. Deixaria a vida / morte para o acaso (por exemplo, atravessar 

descuidadamente uma rua em movimento) 

2. Evitaria medidas necessárias para salvar ou manter a vida (por exemplo, 

diabético deixando de tomar insulina) 

Se os códigos para os itens 4 e 5 for “0”, pule as seções II, III e IV e insira “8” – 

“Não aplicável” em cada um dos espaços em branco destinados à indicação do 

código.

II Características de Ideação / Desejo suicida 

6. Duração do tempo    (     ) 

0. Períodos breves 

1. Períodos mais longos 

2. Contínuo (crônico) ou quase contínuo 

7. Dimensão temporal: Freqüência    (     ) 

0. Rara, ocasional 

1. Intermitente 

2. Persistente ou contínua 

8. Atitude face à Ideação / Desejo   (     ) 

0. Rejeição 

1. Ambivalente, indiferente 

2. Aceitação 

9. Controle sobre a ação Suicida / Desejo de Agir (     ) 

0. Tem senso de controle 



1. Inseguro de controle 

2. Não tem senso de controle 

10. Impedimentos à tentativa ativa (por exemplo, família, religião, ferimento sério, 

embora mal sucedido, irreversível)    (       ) 

0. Não se suicidaria devido a um impedimento 

1. Alguma preocupação com os impedimentos 

2. Preocupação mínima ou nenhuma com os impedimentos 

11. Razão para tentativa ponderada   (       ) 

0. Manipular o ambiente, obter atenção, vingar-se 

1. Combinação de “0” e “2” 

2. Escape, por um fim, resolver problemas  

III. Características da tentativa Ponderada 

12. Método: Especificidade / Planejamento   (     ) 

0. Não considerado 

1. Considerado, mas detalhes não trabalhados 

2. Detalhes trabalhados / bem formulados 

13. Método: Disponibilidade / Oportunidade   (     ) 

0. Método não disponível; nenhuma oportunidade 

1. Método requereria tempo / esforço; oportunidade não realmente disponível 

2 a. Método e oportunidade disponíveis 

2b. Oportunidade ou disponibilidade futuras ou do método antecipadas 

14. Senso de “capacidade” para realizar a tentativa  (     ) 

0. Nenhum, fraco demais, com medo incompetente 

1. Inseguro da coragem e competência 

2. Seguro da competência, coragem 



15. D        (     ) 

16. Expectativa / previsão da tentativa real   (     ) 

0. Nenhuma 

1. Incerto, não seguro 

2. Sim 

17. D        (      ) 

IV. Atualização da Tentativa Ponderada 

18. Preparo real      (      ) 

0. Nenhum 

1. Parcial (por exemplo, começar a juntar comprimidos) 

2. Completo (por exemplo, tinha pílulas, lâminas de barbear, revolver 

carregado)

19. Bilhete suicida      (      ) 

0. nenhum 

1. Começou mas não terminou ou deixou no lugar; apenas pensou acerca 

disso

2. Completou, deixou no lugar 

20.Atos finais em antecipação à morte (seguro, testamento, presentes, etc.) (     ) 

0. Nenhuma 

1. Pensou a respeito e tomou algumas providências 

2. Fez planos definidos ou completou providências 

21. Disfarce / ocultação da tentativa ponderada  (      ) 

0. Revelou idéias abertamente 

1. Deteve-se de revelar 



2. Tentou enganar-se, ocultar, mentir 

V. Fatores Históricos 

22. Tentativas de suicídio anteriores    (      ) 

0. Nenhuma 

1. Uma 

2. Mais de uma 

23. Intenção de morrer associada à última tentativa  (     ) 

(se N/A insira “8”) 

0. Baixa 

1. Moderada, ambivalente, insegura 

2. Alta 



Abstract

Objective: to identify and to evaluate the sleep disorders encountered in 

outpatients with depressive disorder from the Hospital Universitário Onofre Lopes, 

Natal, RN.

Methods: A cross-sectional study was conducted with a non-probabilistic sample 

of 70 patients, out of which 26 were men and 44 were women, with a mean age of  

40.48 + 12.54. The selection of patients was in accordance with inclusion criteria of 

age between 18 and 65 years old and patients with diagnosis of depressive 

disorder. This diagnosis was provided through clinical interview using the DSM-IV. 

The patients were interviewed and assessed by the following instruments: 

Identification and medical evaluation record; Medical records; Sleep Habits 

Questionnaire; Pittsburgh Sleep Quality Index; Epworth Sleepiness Scale; Beck 

Depression Inventory and Beck Scale for Suicidal Ideation.

Results: In this study, 50 (71.3%) patients had recurrence of sleep disorder 

complaints, which was significantly associated with the severity of depression. A 

total of 49 (70%) patients had insomnia and 21 (30%) had excessive sleepiness. 

Mean duration of sleep disorders was higher in relation to the duration of 

depressive disorder. In the study sample, patients experienced poor subjective 

sleep quality, which was particularly frequent among insomniac patients. Insomnia 

and excessive sleepiness were associated with suicidal ideation. Excessive 

daytime sleepiness was frequent among patients and significantly associated with 

severity of depression and with suicidal ideation. Nightmares were frequent and 



associated with severe depression. Simultaneously, the Sleep Habits 

Questionnaire, which was utilized in this study in order to assess sleep disorder 

complaints, was reliable and valid for the evaluation of insomnia and excessive 

sleepiness complaints in depressed outpatients.         

Conclusions: A strong association was observed between sleep disorders, such 

as, insomnia, excessive somnolence and nightmares, and depressive disorder, 

what suggests that a thorough investigation of sleep disorders is required in the 

clinical assessment of depression.




