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Qualidade do sono de pacientes com
esclerose lateral amiotrófica: análise dos
instrumentos de avaliação
Sleep quality of amyotrophic lateral sclerosis patients: evaluation
instruments analysis
Simone Ribas Ghezzi1, Sissy Veloso Fontes1, Alexandre Santos Aguiar2, Lígia Masagão Vitali3,
Marcia Maiumi Fukujima4, Francis Meire Fávero Ortensi1, Helga Cristina Almeida da Silva4, Acary
Souza Bulle de Oliveira4, Gilmar Fernandes do Prado4.
RESUMO
Introdução: A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma afecção neuromuscular degenerativa de
acometimento do Sistema Nervoso Central e Periférico, com acometimento do neurônio motor, na qual
os músculos respiratórios são acometidos, dependendo do local de inicio da degeneração neuronal.
Como conseqüência desta alteração podem ocorrer distúrbios do sono. As avaliações qualitativas do
sono e das manifestações decorrentes dos distúrbios de sono podem ou não ser influenciadas pelas
alterações respiratórias. Deve-se levar em conta ainda que a ansiedade pode ser agente desencadeante
de distúrbios do sono. Objetivos: Analisar e identificar qual das três escalas de qualidade do sono
(Stanford Sleepiness Scale - SSS, Epworth Sleepiness Scale - ESS, Mini-Seep Questionnaire -MSQ) é a
mais apropriada para pacientes com ELA e analisar a correlação entre qualidade do sono e duas escalas
de avaliação psicológica (Beck Depression Inventory - BDI e State-Trait Anxiety Inventory - STAI I-II). Métodos: Foram avaliados 16 pacientes com ELA (12 homens e 4 mulheres) entre 35 e 77 anos. Todos foram
submetidos à aplicação do protocolo de avaliação proposto. Resultados: Houve correlação entre as
escalas: SSS e ESS; SSS e MSQ; BDI e SSS e BDI e MSQ. Conclusões: A SSS foi a escala que teve maior
índice de correlação com as outras duas escalas de sono; há uma associação entre depressão e distúrbio do sono em pacientes com ELA. O aspecto ansiedade não pode ser considerado como preditor de
distúrbio do sono.
Unitermos: Esclerose lateral amiotrófica, Distúrbio do sono, Escalas, Alterações psicológicas.
Citação: Ghezzi SR, Fontes SV, Aguiar AS, et al. Qualidade do sono de pacientes com esclerose lateral amiotrófica:
análise dos instrumentos de avaliação. Rev Neurociencias 2005; 13(1):021-027.

SUMMARY
Introduction: Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) is a degenerative neuromuscular affection of Central and
Peripheral Nervous System with motor neuron compromisement, in which sleep disturbance can occur. Sleep
disturbances can be secondary or not to respiratory impairment of ALS. Concurrent psychological involvement
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can, by it self, trigger sleep disorders. Goals: To analyze and to identify which of three scales of sleep quality
(Stanford Sleepiness Scale - SSS, Epworth Sleepiness Scale - ESS, Mini-Sleep Questionnaire - MSQ) is the most
appropriate to patients with ALS and to analyze the correlation between sleep quality and two scales of
psychological evaluation (BDI e STAI I-II). Methods: Sixteen patients with ALS (12 men and 4 women) between
35 and 77 years them were submitted to the tests of the proposed protocol. Results: There were significant
correlations (p < 0,05) between scales: SSS and ESS; SSS and MSQ; BDI and SSS; and BDI and MSQ.
Conclusions: The SSS was the scale with the highest correlation with the other two tools; depression but not
anxiety seems to be related to sleep disorders in ALS patients.
Keywords: Amyotrophic lateral sclerosis, Sleep disturbance, Scales, Psychological alterations.
Citation: Ghezzi SR, Fontes SV, Aguiar AS, et al. Sleep quality of amyotrophic lateral sclerosis patients: evaluation
instruments analysis. Rev Neurociencias 2005; 13(1):021-027.

INTRODUÇÃO
A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma
afecção neuromuscular degenerativa fatal de causa desconhecida caracterizada pela morte seletiva
de um grupo de neurônios do Sistema Nervoso
Central e Periférico, bem como seus tractos1-6. Nesta doença é comum a progressão para uma falência respiratória decorrente do envolvimento da
musculatura respiratória, sendo que 80% dos pacientes apresentam evidência de fraqueza destes
músculos no diagnóstico4. A evolução da insuficiência respiratória é a responsável pela maioria das
mortes por: hipoventilação alveolar, hipercapnia,
tosse ineficaz com conseqüente acúmulo de secreções e aspirações recorrentes, pneumonias e
atelectasias2,3,7. Estes eventos podem cursar com
fadiga, fragmentação do sono, ortopnéia, sonolência diurna, cefaléia matinal, letargia, falta de concentração, inapetência.
A deterioração da função ventilatória é um importante fator de impacto na qualidade de vida e
sobrevivência4,7-10. A qualidade de vida tem relação direta com o estado de sono dos indivíduos,
e que após o tratamento dos distúrbios do sono
com suporte ventilatório não invasivo durante o
período noturno, os pacientes melhoraram a qualidade de vida11.
A interrupção do sono é um achado bastante
comum nestes pacientes (44%). Isto ocorre não
somente pela fraqueza dos músculos respiratórios, mas também pelo desconforto físico que os
próprios sintomas da doença trazem como a dificuldade de mudanças de decúbitos, cãibras,
sialorréia, déficit na deglutição, engasgos, depressão e ansiedade 8,9. A apresentação mais comum
dos distúrbios do sono é a fragmentação do
sono, o que gera um sono não restabelecedor. A
deterioração da musculatura respiratória,
freqüentemente pode não ser suficiente para maREVISTA NEUROCIÊNCIAS V13 N1 - JAN/MAR, 2005 (021-027)

nifestar comprometimento da ventilação durante
a vigília, no entanto, a função respiratória piora
durante o sono REM (movimento rápido dos olhos)
ou sono profundo12-14. Estudos polissonográficos
mostram que nestes indivíduos há mais despertares por hora, menor tempo total de sono e maior número de apnéias e hipopnéias 13 . Estes
achados se relacionam a cefaléias matinais, sonolência diurna acima do normal, inapetência,
fadiga, ortopnéia e alteração da função cognitiva,
como deficiência das funções executivas, atenção e memória 14,15.
Como resultados desta combinação de fatores
e, associado à hipotonia dos músculos respiratórios acessórios durante o sono REM, fraqueza
diafragmática e posição supina, ocorre a
hipoventilação. Conseqüentemente, há um aumento
nos níveis de dióxido de carbono sangüíneo e queda na saturação arterial do oxigênio (SaO2). Quando esta última cai abaixo dos níveis toleráveis, há
uma estimulação na qual o indivíduo sai de um
estado de sono profundo (REM) para um sono mais
superficial (não REM ou NREM). Neste momento a
musculatura acessória entra em atividade para recuperar um padrão ventilatório satisfatório14. Além
disso, durante o sono REM, as vias aéreas superiores parecem ser mais suscetíveis a um
estreitamento9,16. Os pacientes de ELA podem ter
os gases arteriais em níveis normais durante o dia
mas podem, também, ter hipóxia e hipercapnia
durante o sono17.
A fisiopatologia da ELA mostra preservar a função cognitiva, não havendo dados anátomo-patológicos que confirmem tais alterações estruturais3,5.
No entanto, há autores que suportam que 35% dos
indivíduos com ELA apresentam atrofia do córtex
motor, pré-motor e lobo frontal do cérebro, com alteração do comportamento, função executiva, memória e linguagem, o que poderia desencadear
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estados depressivos decorrentes do impacto emocional que a doença causa1,3. A angústia psicológica caracteriza altos níveis de depressão,
desesperança e tensão18.
Atualmente, existem diversas escalas utilizadas
para quantificar a sonolência diurna e a qualidade
do sono nos indivíduos. No entanto, entre estas,
não há uma específica para medir estes aspectos
em pacientes com disfunção física, e, tampouco,
para doentes com ELA.
Este estudo teve por objetivo identificar qual
das escalas de qualidade do sono é a mais apropriada para pacientes com ELA: Stanford
Sleepiness Scale (SSS), Epworth Sleepiness Scale
(ESS) e Mini-Sleep Questionnaire (MSQ) e analisar a concordância entre as escalas de qualidade do sono (SSS, ESS, MSQ) e de avaliação
psicológica: Beck Depression Inventory (BDI) e
State-Trait Anxiety Inventory (STAI I-II).

MÉTODO
Este estudo foi realizado no Setor de Doenças
Neuromusculares da Disciplina de Neurologia da
Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista
de Medicina (UNIFESP-EPM) no período de 21 de outubro a 18 de novembro de 2004. Foram incluídos
pacientes com diagnóstico de ELA, atendidos no
ambulatório deste setor, com idade entre 35 e 77
anos, que não apresentavam déficit cognitivo grave (Mini Exame do Estado Mental menor de 16 pontos)18,19,20 e, que concordaram e assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido do estudo
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
UNIFESP/HSP. Foram excluídos pacientes que apresentassem anartria ou agrafia. O protocolo de avaliação consistiu na aplicação do Mini Mental,
seguido do preenchimento de uma Ficha de Dados
Pessoais e Histórico de Saúde. As escalas utilizadas foram: Stanford Sleepiness Scale (SSS), Epworth
Sleepiness Scale (ESS), Mini-Sleep Questionnaire
(MSQ), Beck Depression Inventory (BDI) e State-Trait
Anxiety Inventory (STAI I-II).

Instrumentos analisados no estudo
1. Stanford Sleepiness Scale / Escala de Sonolência de Stanford (SSS): 8 afirmativas descritivas
de estados atuais de sonolência ou alerta.
Quantifica variações subjetivas de sonolência em
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qualquer período do dia ou da noite21.
2. Epworth Sleepiness Scale / Escala de Sonolência de Epworth (ESS): Mede o nível de sonolência diurna, pontuando a chance de um indivíduo
cochilar em oito (8) situações comuns à vida cotidiana que podem induzir à sonolência22.
3. Mini-Sleep Questionnaire / Mini Questionário
do Sono (MSQ): São 10 questões nas quais o
individuo pontua a freqüência com que os eventos
apresentados ocorrem em sua vida23. Foi considerada presença de distúrbio do sono uma pontuação igual ou acima de 4 pontos na SSS, igual ou
acima de 28 pontos na MSQ e igual ou acima de 10
pontos na ESS.
4. Beck Depression Inventory / Inventário de Depressão de Beck (BDI): Avalia graus de depressão e mede as manifestações comportamentais
da depressão nos indivíduos24-26.
5. State-Trait Anxiety Inventory / Inventário de Ansiedade Traço-Estado (STAI): Mede dois componentes separados. O primeiro aborda um estado de
ansiedade, que refere um estado emocional transitório por sensações subjetivas de tensão que podem variar ao longo do tempo. O segundo verifica
um traço de ansiedade que refere uma disposição
relativamente estável de responder às tensões25,27.
A depressão foi considerada relevante com uma
pontuação igual ou acima de 20 pontos e a ansiedade com uma pontuação igual ou superior a 45.
Foi utilizado o teste de correlação de Pearson (r)
para testar a correlação entre as escalas e o teste
de Kappa (K). Todos os testes foram bicaudados e
considerou-se significante p < 0,05.

RESULTADOS
Foram avaliados 18 pacientes dos quais 16 (12
homens e 4 mulheres) foram incluídos no estudo.
Dois pacientes foram excluídos, um por apresentar
anartria, e outro recusou-se a participar. O menor
mini-mental foi de 22 pontos. Dos 16 pacientes,
6,25% relataram depressão; 37,5% relataram história de distúrbio do sono e 12,5% história de ELA na
família (tabela 1).
As idades dos pacientes variaram de 35 a 77
anos (média = 54,5), com média de tempo de
diagnóstico de 17,68 meses (variação = 0 a 65).
O paciente 5 referiu não saber o tempo do diag-

Neurociências

24

TD = Tempo de diagnóstico (em meses); MEEM = Mini Exame do Estado Mental; HD = História de Depressão; HDS = História de
Distúrbio do Sono; HF = História Familiar de ELA.
Tabela 1. Distribuição dos indivíduos avaliados e pontuação nas escalas de avaliação psicológica
(† = depressão [BDI ≥ 20]; ‡ = ansiedade [STAI ≥ 45]).

nóstico e os pacientes 13 e 15 haviam tido o diagnóstico há poucos minutos. As relações dos
índices de depressão, ansiedade, tempo de diagnóstico e idade dos pacientes não tiveram correlação significante entre si. No domínio depressão,
dos 16 pacientes avaliados, 3 foram enquadrados na classificação “depressão mínima ou
inexistente”, 6 com “depressão leve a moderada”,
5 com “depressão moderada a grave” e 2 com
“depressão grave”. Na pontuação do STAI I (estado), dos 16 indivíduos avaliados, 7 apresentaram estado de ansiedade. Já no STAI II (traço),
dos 16 pacientes, 10 apresentaram traço de ansiedade (tabela 1).
As pontuações das escala de avaliação de qualidade de sono, bem como as porcentagens dos
indivíduos nas diferentes classificações que cada
uma das escalas designa estão apresentadas nos
quadros 1, 2 e 3.
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Quadro 1. Proporção e percentual das respostas na SSS.
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Houve correlação moderada entre SSS e ESS,
com r = 0,533 e p = 0,034 e entre SSS e MSQ com
r = 0,506 e p = 0,045. No entanto, não houve correlação entre as escalas ESS e MSQ.
DISCUSSÃO

Quadro 2. Porcentagem dos indivíduos em cada uma das
classificações da ESS.

Quadro 3. Porcentagem dos indivíduos em cada uma
das classificações do MSQ.

Na escala MSQ vale ressaltar que dois indivíduos relataram tomar tranqüilizantes todos os dias e
outros dois relataram tomar este tipo de medicação “às vezes”.
Houve correlação significante entre a BDI e SSS
com r = 0,632 e p = 0,009 e entre BDI e MSQ com r
= 0,503 e p = 0,047. Não houve correlação entre
BDI e ESS. Houve boa concordância entre BDI e SSS
mas não entre BDI e as demais escalas de sono
(tabela 2).

A ELA é uma doença marcada por perdas e incapacidades progressivas e prognóstico desfavorável. Devido a este fato, é suposto que a depressão
seja esperada na maioria destes pacientes. No entanto, contraditoriamente, pesquisadores têm encontrado que a depressão é um estado raro em
pacientes com ELA, tanto na prática clínica quanto
na literatura28. A proporção de 2:1 dos participantes
quanto ao sexo, masculino e feminino, respectivamente, concorda com a literatura.
O estudo de Gillin afirma que distúrbios do sono
são manifestações comuns de estados depressivos
e de ansiedade, principalmente a depressão. O
autor, numa análise epidemiológica subjetiva de
queixas de distúrbio de sono comparado à coexistência de estados psiquiátricos, afirma que a insônia é um fator de alto risco para a ansiedade e
depressão29.
Os níveis de ansiedade podem ser elevados por
outros fatores tais como a redução da capacidade
física28. Este dado é comparável à população deste
estudo, quando verificou-se que 37,5% dos indivíduos avaliados tiveram depressão, havendo uma
correlação significante entre depressão e duas das
três escalas de avaliação do sono. A ansiedade não
se correlacionou a distúrbios do sono.
Duque e colaboradores, avaliando a função
neuropsicológica compararam 14 indivíduos com
ELA e outros 14 sem a doença e, detectaram que a
grande maioria das funções neuropsicológicas alteradas no grupo com ELA são funções nas quais
o lobo pré-frontal do cérebro tem participação significativa mas, que os danos neuropsicológicos não
são correlacionados a clínica neurológica5.

Tabela 2. Concordância entre depressão (BDI) e distúrbio do
sono quantificado pela SSS, MSQ e ESS.

As medidas efetuadas com as escalas STAI I e II
não se correlacionaram com as medidas obtidas
com as escalas de sono ou com a BDI.
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No momento da aplicação das escalas, tanto
as de avaliação de qualidade do sono quanto as
de avaliação psicológica, encontramos certa dificuldade com alguns itens que merecem atenção
especial. Isto se deve à falta de escalas que avaliem a qualidade do sono e aspectos psicológicos
em pacientes que tenham incapacidades físicas
importantes e que estejam impossibilitados de experimentar situações que são avaliadas pelos instrumentos disponíveis.

Neurociências
O BDI, por exemplo, possui grupos de afirmativas que abordam aspectos que condicionam o estado de depressão ou sensação à condição física
e habilidade ou capacidade do indivíduo em enfrentar uma certa situação. Isso poderia originar resultados errôneos.28 Entre as escalas de sono e a
de ansiedade também podem ser observadas questões diretamente relacionadas à integridade física
dos indivíduos.
O MSQ também possui itens que merecem atenção especial quando aplicado ao paciente com ELA,
por exemplo, quando questionado a respeito de
fadiga exagerada, o paciente pontua o item com o
número máximo, o que poderia gerar, no resultado
final do questionário, uma classificação errônea de
distúrbio do sono quando na verdade a referência
de fadiga é decorrente da própria ELA. Um outro
exemplo é o item que aborda o uso de medicação
para dormir. O número máximo que o paciente atribui a esta questão pode interferir na classificação
final e ocasionar resultados não fidedignos.
Apesar das correlações encontradas entre as escalas, estas avaliam aspectos diferentes da qualidade do sono, sonolência diurna e estado de alerta.
O fato de a SSS ter sido a escala que masii
freqüentemente se correlacionou com as demais
não significa que esta é a mais apropriada ou sensível para detectar possíveis distúrbios do sono. Esta
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escala é bastante simples e resumida. Devido a
estas características, esta escala parece ser pouco
específica e não abordar de maneira satisfatória
possíveis alterações.
Vale ressaltar que correlacionar não significa
equivaler. As escalas utilizadas avaliam aspectos
diferentes da qualidade do sono e da sonolência
diurna. Os resultados podem ser relacionados mas,
esta comparação de dados não implica em causa
ou efeito, nem tampouco sensibilidade ou outras
qualidades da escala.
Há a necessidade de adaptação das escalas,
ou até mesmo a formulação de uma nova escala
que acomode aspectos da incapacidade física.
Gay e colaboradores (1991) formularam um questionário formal de nove questões para avaliar os sintomas relacionados ao sono. Este instrumento, no
entanto, não possui validação30.
Concluímos que as escalas de avaliação da qualidade do sono utilizadas neste estudo mostraram
ser inapropriadas para pacientes com ELA. Mesmo
com reservas quanto à confiabilidade dos resultados aferidos com os instrumentos utilizados, parece haver uma relação entre depressão e distúrbio
do sono nos nossos pacientes; não parece haver
relação entre ansiedade e distúrbio do sono ou depressão em pacientes com.
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