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INTRODUÇÃO

Cerca de 70% dos indivíduos na fase aguda e

40% na fase crônica pós Acidente Vascular

Encefálico (AVE) apresentam redução na

qualidade do sono.¹ Os distúrbios do sono

podem estar relacionados com piores desfechos

clínicos e funcionais após AVE.²

OBJETIVO

Explorar as relações entre medidas clínicas e a

qualidade do sono e identificar quais variáveis

predizem a qualidade do sono após AVE.

MÉTODO

Estudo transversal exploratório, aprovado pelo

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade

Federal de Minas Gerais, sob CAAE

02465118.9.0000.5149. Amostra composta por

indivíduos após AVE crônico, os quais

preencheram os critérios de inclusão: idade ≥20

anos, diagnóstico de AVE há pelo menos seis

meses, ausência de alterações cognitivas e

capacidade para caminhar independentemente.

As variáveis independentes foram idade,

independência funcional, mensurada pela

Escala Modificada de Rankin, capacidade para

a marcha no teste de caminhada de 6 minutos,

fadiga, mensurada pela Escala de Severidade

de Fadiga, depressão, mensurada pela Escala

de Depressão Geriátrica e qualidade de vida,

mensurada por meio do EuroQol. A qualidade do

sono, definida como variável dependente, foi

mensurada pelo Índice de Qualidade do Sono

de Pittsburgh. Análise de regressão linear foi

utilizada para identificar quais variáveis

predizem a qualidade do sono nessa população.

RESULTADOS

CONCLUSÃO

A análise de regressão mostrou que a

depressão e o nível de independência funcional

foram variáveis preditoras da qualidade do sono

na fase crônica após AVE.
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Característica n=90

Sexo, n homens (%) 55 (61)

Tempo de AVE (meses), média (DP) 58.2 (58.7)

PSQI (0-21), média (DP) [min-max] 8.5 (4.4) [1-18]

Idade (anos) [min-max] 61 (12) [28-90]

mRS (0-6), média (DP) [min-max] 1.9 (1.0) [0-4]

TC6 (metros), média (DP) 384 (114)

FSS (1-7), média (DP) [min-max] 4 (1.7) [1-7]

GDS (0-15), média (DP) [min-max] 5.1 (3.8) [0-15]

EuroQol (0-100), média (DP) [min-max] 67.7 (19.6) [0-100]
DP: Desvio Padrão; PSQI: Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh; mRS: Escala

Modificada de Rankin; TC6: Teste de Caminhada de Seis Minutos; FSS: Escala de

Severidade de Fadiga; GDS: Escala de Depressão Geriátrica; EuroQol: Qualidade de Vida.

Tabela 1 – Características dos participantes

Depressão explicou 22% (F=25.76; p<0.0001) e,

quando considerada junto ao nível de

independência funcional, explicaram 30% da

variância no Índice de Qualidade do Sono de

Pittsburgh (F=20,38; p<0.0001).


