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RESUMO 

 

Atualmente no mundo, a cirrose hepática é um problema clínico grave, além de ser 

considerada uma doença muito comum e com grande impacto na saúde pública. As 

alterações na cito-arquitetura do fígado nesta patologia provoca perda das funções deste 

órgão, com várias conseqüências ao paciente. As manifestações clínicas da cirrose 

hepática são diversas e produzem alterações nas funções biológicas, como sono e vigília. 

Objetivo do estudo: Caracterizar os parâmetros do sono e sonolência diurna através do 

uso de questionários e de estudo polissonográfico completo em um grupo de cirróticos e 

compará-los com grupo de voluntários sem hepatopatia e verificar a possível influência 

da gravidade da doença hepática sobre parâmetros do sono e sonolência diurna. 

Casuistica e metodologia: O estudo foi caso-controle; os pacientes foram provenientes 

do ambulatório de cirrose hepática, do departamento de gastroenterologia do Hospital 

São Paulo, com diagnóstico confirmado de cirrose hepática. Foi selecionados 42 

pacientes com cirrose e 42 controles sem hepatopatia. Todos os voluntarios  fizeram 

polissonografia de noite inteira e também responderam questionários sobre o sono e a 

Escala de Sonolência de Epworth. A gravidade da doença foi verificada pelo modelo 

prognóstico de Child-Turcotte-Pugh e MELD. Resultados: Não houve diferença na idade, 

gênero e IMC entre os pacientes e os voluntários. No entanto, os achados 

polissonográficos mostraram menor eficiência do sono, maior latência do sono, e também 

um aumento da latência do REM, e porcentagem de REM reduzida, no grupo cirrótico, 

quando comparado aos controles. Os pacientes também mostraram maior frequência de 

movimentos periódicos de membros que os controles. Em relação à gravidade da doença 

hepática, os pacientes foram classificados em Child A (16 indivíduos) Child B (17 

indivíduos) e Child C (9 indivíduos). Houve diferença entre os grupos Child em relação à 

porcentagem do sono REM, significativamente menor no grupo C quando comparado ao 

grupo B e A e aumento da latência do REM, significativamente maior no grupo C. 

Conclusão: Os resultados sugerem que os pacientes com cirrose tinham um sono de 

pior qualidade quando comparados ao grupo-controle e maior ocorrência de movimentos 

periódicos de membros inferiores durante o sono. Foi observada também uma influência 

da gravidade da cirrose hepática nos resultados polissonográficos. 

 

Palavras-chave: cirrose hepática, avaliação polissonográfica, movimentos periódicos de 

membros (PLMS), Sono REM; Child-Turcotte Pugh . 
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No mundo, a cirrose hepática é atualmente um problema clínico 

grave, além de ser considerada uma doença muito comum e com grande impacto 

na saúde pública (Lucchesi et al., 2004). 

A ocorrência de alterações estruturais no fígado nesta patologia 

provoca perda das funções deste órgão, com várias consequências, inclusive 

neurológicas. Os pacientes com cirrose hepática apresentam manifestações 

clínicas diversas e alterações nas suas funções biológicas, como sono e vigília 

(Bragagnolo, 2005). 

Para melhor compreensão dos aspectos abordados nesta tese, a 

introdução inclui uma revisão a respeito do sono e da cirrose hepática, 

separadamente, assim como dos estudos relacionados aos aspectos do sono em 

cirrose hepática. 

 

1.1 Sono 

Aparentemente, quase todos vertebrados dormem, e a persistência 

do sono através da filogênese, sugere uma importante função celular básica ou 

molecular deste estado. A teoria restaurativa define o sono como um 

comportamento adaptativo que facilitaria o ser a sobreviver sobre uma variedade 

de condições ambientais (Hipólide, 2008). Estudos atuais, utilizando o método de 

“Microarray”, que possibilita a observação da expressão gênica de diversas 

categorias distintas de genes ao mesmo tempo, confirmaram os seguintes 

conceitos sobre a função do sono: 

 O sono é necessário para a manutenção da homeostase nas 

sinapses neuronais, mantendo a integridade dos circuitos 

neuronais; 



INTRODUÇÃO  

 

3 

 Estado necessário para a biossíntese de macromoléculas; 

 A vigília estendida provoca uma resposta negativa em diversas 

vias metabólicas; 

 A extensão forçada da vigília provoca estresse oxidativo no 

reticulo endoplasmático dos neurônios, produzindo excesso de 

radicais livres, possível efeito cito-tóxico.(Mackiewicz et al., 2009). 

 

Neste estado são restabelecidas as condições que o cérebro 

possuía no período precedente de vigília e por isto grande parte das funções do 

cérebro e do organismo como um todo é influenciada pelo sono e como em uma 

via de mão dupla, o sono é influenciado pelas condições do cérebro e organismo. 

A necessidade individual associada à qualidade do sono é que determina a 

quantidade de sono necessária para cada indivíduo, entretanto sabemos que todo 

ser humano tem a necessidade de dormir algumas horas a cada 24 horas (Aloé, 

Silva, 2000). 

 

1.1.1 Dados históricos 

A julgar por documentos, lendas e tradições orais ou escritas, o sono 

tem fascinado todos os povos do mundo desde a mais remota antiguidade. A 

abordagem do sono foi iniciada em remotas eras, mas apenas depois que a 

ciência organizada criou métodos adequados é que foi possível tratá-lo com 

objetividade (Timo-Iaria, 2008 in memoriam). As contribuições dos italianos 

Alessandro Volta (1737-1798) e Luigi Galvani (1737-1798) e dos britânicos 

George Ohm (1787-1854) e Michael Faraday (1791-1867) constituem as bases 

sobre as quais se sustenta toda a eletrofisiologia. Seus trabalhos levaram a um 
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melhor entendimento dos potenciais elétricos, corrente elétrica, além de 

rudimentos sobre as propriedades elétricas dos tecidos vivos (Da Costa et al., 

1998). 

Em 1875, o fisiologista britânico Richard Caton descreveu a 

passagem de corrente elétrica entre eletrodos colocados sobre a superfície 

cinzenta cerebral e outra sobre o crânio. Essa observação constitui a primeira 

documentação disponível na literatura a fazer referência à atividade elétrica 

espontânea de origem cerebral (Da Costa et al., 1998). Caton solidificou suas 

observações reproduzindo de forma consistente experimentos em cérebros de 

gatos, coelhos e macacos. Em 1886, os fisiologistas poloneses Beck e Cybulsky, 

desinformados sobre os estudos de Caton, também descreveram oscilações 

incessantes de potencial no córtex de cães e macacos (Timo-Iaria, 2008). 

Entretanto, foi de Hans Berger (1873-1941) psiquiatra alemão, os primeiros 

trabalhos que registraram a atividade elétrica cerebral em humanos. Em 1924, 

Berger foi capaz de observar a atividade elétrica cerebral de um jovem durante 

procedimento neurocirúrgico e em 1929, realizou o primeiro registro consistente 

da atividade elétrica cerebral em humanos com crânio íntegro (Da Costa et al., 

1998). As suas contribuições foram importantes na descrição dos três tipos de 

ondas que têm relação com a atividade do indivíduo: as ondas alfa, beta e delta 

(Delay, Verdeaux, 1967). Berger também registrou potenciais durante o sono e 

pela primeira vez identificou os fusos do sono e as ondas delta, sendo suas 

observações fundamentais para o estudo objetivo do sono (Timo-Iaria, 2008). A 

influência dessas descobertas sobre o estudo do ciclo sono-vigília foi de 

inestimável valor, sendo que a metodologia derivada dos estudos iniciais do 

eletrencefalograma (EEG) ainda é empregada atualmente (Silva, 1996). 

O primeiro estudo sistemático dos padrões do EEG durante o sono 

humano foi realizado pelos fisiologistas americanos Loomis, Harvey e Hobart, 

entre 1937 e 1939, em uma série de brilhantes trabalhos (Rosenthal, 2000). Estes 
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autores descreveram as fases do sono sincronizado (ou sono de ondas lentas), 

mas, apesar da minuciosa análise da estrutura do sono, não descreveram a fase 

REM (Timo-Iaria, 2008). Provavelmente não reconheceram essa fase, pois 

diferente dos métodos atuais, a monitorização eletrencefalográfica era realizada 

durante o sono por curtos períodos e desta maneira dificultava o reconhecimento 

dos ciclos do sono por completo. Foram Aserinsky e Kleitman (1953) que 

descreveram os movimentos oculares rápidos (rapid eye movements), que 

ocorrem ciclicamente durante o sono e são associados a um padrão 

eletrencefalográfico de dessincronização, porém não definiram esse período 

como uma fase específica do sono (Timo-Iaria, 2008). Foi somente em 1958, que 

Dement e Kleitman, após estudos pioneiros com EEG de noite inteira em diversos 

pacientes, definiram com mais exatidão as fases do sono, caracterizando o 

período em que ocorrem os movimentos rápidos oculares e designando-o de fase 

REM (rapid eyes moviment) (Dement, Kleitman, 1957). Em 1959, Jouvet, Michel e 

Courjon definiram mais detalhadamente as características da fase REM e também 

a denominaram de fase de sono paradoxal, devido à atividade elétrica no EEG ser 

semelhante à vigília, também descreveram a hipotonia muscular que ocorre na 

fase REM e seu mecanismo fisiológico. A combinação desses achados constitui a 

base do estudo polissonográfico, que é o registro contínuo e simultâneo de 

diversas variáveis fisiológicas durante o sono. O estagiamento do sono é 

geralmente realizado em intervalos de registro entre 20 e 60 segundos, 

denominados de épocas e a padronização metodológica e interpretativa foi 

definida por Rechtschaffen e Kales (1968), usada atualmente para o estagiamento 

do sono (Rechstchaffen, Kales, 1968). 
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1.1.2 Polissonografia 

Para a identificação e classificação dos estágios de sono é 

necessária a monitorização simultânea de diversos sinais biológicos. Podem ser 

captados o EEG, eletrocardiograma (ECG), os parâmetros respiratórios, a 

temperatura corporal, movimentos musculares entre outros. 

O sono é um estado funcional, reversível e cíclico, com 

manifestações comportamentais caracterizadas por imobilidade relativa e menor 

resposta aos estímulos externos, variações de parâmetros biológicos e da 

atividade mental (Buela, 1990). O sono evolui normalmente durante a noite em 4 

a 6 ciclos bifásicos (sono sincronizado x sono dessincronizado), com uma 

duração média de 90 minutos de cada ciclo. Cada um dos referidos ciclos é 

composto pela fase do sono sincronizado, com uma duração de 45 a 85 minutos, 

e pela fase do sono dessincronizado, que dura de 5 a 45 minutos, sendo ambas 

as fases recorrentes durante uma noite de sono (Tufik, 2008). O sono 

sincronizado ou não-REM (NREM) é caracterizado pela atividade elétrica cerebral 

em sincronia, com o predomínio de ondas lentas de grande amplitude e pode ser 

dividido em 4 fases ou estágios segundo o aumento da sua profundidade. O 

estágio 1 é o da transição entre o sono e a vigília. Nesta fase, que corresponde, 

aproximadamente a 2 e 5% do tempo total do sono, ocorre a substituição do ritmo 

alfa do EEG por ondas lentas do tipo teta, há o aparecimento de ondas agudas do 

vertéx, acompanhados da redução do tônus muscular difusamente (Silva, 1996). 

No estágio 2 há início da sincronização da atividade elétrica cerebral, decorrente 

da diminuição da atividade dos neurônios corticais e aparecimento do ritmo teta 

de fundo, associado a fusos de sono e complexos K. Os fusos de sono são ondas 

de curta duração (12 a 14 Hz) que aumentam e diminuem em amplitude no 

traçado do EEG. O complexo K é uma onda formada por uma fase ascendente de 

alta amplitude seguida imediatamente por outra fase descendente mais lenta, e 

frequentemente associado aos fusos e atividade sigma. Esta onda por vezes está 
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relacionada a estímulos auditivos, mas também pode ocorrer espontaneamente. 

Parece estar associada a despertares breves e pode refletir a consolidação do sono 

(Amzica, Steriade, 2002; Colrain, 2005; Halász, 2005). O estágio 2 geralmente 

apresenta a maior proporção entre os estágios do sono, ocupando 45 a 55% em 

adultos do total deste (Martins et al., 2001). O estágio 3 do sono NREM é 

caracterizado pela presença de ondas lentas (teta-delta) com alta amplitude e 

registradas em 20 a 50% da época utilizada. Geralmente neste estágio o EMG 

apresenta uma baixa atividade e os movimentos oculares estão muito diminuídos. 

Esta fase ocupa 3 a 8% do tempo total de sono em adultos (Martins et al., 2001). 

Apesar do estágio 4 do sono NREM ser semelhante ao estágio 3 em 

relação ao EEG, Eletromiografia (EMG) e Eletroculograma (EOG), caracteriza-se 

pela presença de ondas lentas (delta-teta) em mais de 50% da época 

(Rechtschaffen, Kales, 1968). Esse estágio ocupa 10 a 15% do tempo total de 

sono (Martins et al., 2001). Os estágios 3 e 4 do sono NREM são frequentemente 

agrupados e atualmente denominados de “sono de ondas lentas” ou “sono delta”, 

que constitui 13 a 25% do tempo total de sono (Martins et al., 2001) (Quadro 1). 
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Quadro 1: Características dos estágios do sono humano. 

 Estágios Sinonímia Eletrencefalograma Eletroculograma Eletromiograma 

Vigília 

0 
Desperto, 
acordado 

Ritmo alfa (8-13 Hz) 
olhos fechados 

Movimentos oculares 
Tônus muscular de 

vigília 

1 “Sono superficial” 

Ritmo alfa em menos da 
metade da época ondas 
do vértex ausência de 
fusos ou complexos K 

Movimentos oculares 
lentos 

Tônus muscular com 
amplitude menor que em 

vigília 

NREM 

2 “Sono leve” 

Fusos do sono 
complexos K ondas 

delta (0-4 Hz) > 75 mV 
em no máximo 20% da 

época 

Diminuição dos 
movimentos oculares 

Tônus muscular com 
amplitude menor que em 

vigília 

3 

Sono de ondas 
lentas (SOL) 

Ondas delta > 75 mV em 
mais de 20 a 50% da 

época 

Diminuição dos 
movimentos oculares 

Tônus muscular com 
amplitude menor que em 

vigília 

4 
Ondas delta > 75 mV em 
mais de 50% da época 

Diminuição dos 
movimentos oculares 

Tônus muscular com 
amplitude menor que em 

vigília 

REM REM Sono paradoxal 

Dessincronização 
(semelhante ao estágio 
1, sem ondas vértex). 

Ondas “dente de serra” 

Movimentos oculares 
rápidos 

Atonia muscular (raros 
abalos musculares 

podem ocorrer) 

Os estágios 3 e 4 do sono NREM são geralmente agrupados formando o Sono de Ondas Lentas (SOL). 

Adaptado de Silva, 1996. 

 

Os estágios do sono NREM parecem refletir, de uma maneira 

progressiva, o aumento da profundidade do sono. Uma definição simplificada para 

o sono NREM seria a de um estado de relativa inatividade do cérebro em um 

sistema muscular parcialmente ativo (Carskadon, Rechtschaffen, 2005). Sugere-

se que o resfriamento corporal e cerebral, induzidos durante o sono NREM, 

oferece muitas adaptações benéficas como menor utilização de energia, redução 

do metabolismo cerebral, proteção do cérebro contra as altas temperaturas 

mantidas durante a vigília, facilitação de processos imunológicos e regulação do 

ciclo circadiano (Driver, Taylor, 1996). Durante as fases 2, 3 e 4 ocorre uma 

diminuição da atividade do sistema nervoso simpático e um aumento do tônus 

parassimpático com a permanência em uma condição mínima e estável, ou sem 

grandes variações de diversos parâmetros fisiológicos como frequência cardíaca 

e respiratória, pressão arterial, débito cardíaco e tamanho da pupila. 
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Diferentemente do sono NREM ou sincronizado, o sono REM não é 

dividido em fases e apresenta o EEG dessincronizado. Esse estágio do sono é 

acompanhado por uma série de alterações fisiológicas (Palma, 1999) e a 

atividade muscular atinge os níveis mais baixos, sendo a atonia muscular mais 

intensa nos músculos do pescoço, apesar de afetar todos os principais grupos 

musculares (Carskadon, Rechtschaffen, 2005). Uma definição simplificada deste 

estado seria o cérebro ativado em um corpo paralisado (Carskadon, 

Rechtschaffen, 2005). Nesta fase há a ocorrência de eventos fásicos onde é 

observado um alto grau de ativação autonômica, incluindo frequências cardíaca e 

respiratória elevadas e irregulares e elevações da pressão arterial (Rechtschaffen, 

Kales, 1968). O fluxo sanguíneo cerebral e o consumo de oxigênio atingem os 

valores mais altos, além de ocorrer aumento da temperatura cerebral. O sistema 

de termorregulação é suspenso, pois os mecanismos de transpiração, tremor, 

vasodilatação, vasoconstrição e taquipneia térmica estão relativamente inativos 

ou ausentes (Carskadon, Rechtschaffen, 2005). Geralmente, o sono REM 

constitui aproximadamente 20 a 25% do tempo total de sono nos indivíduos 

adultos (Martins et al., 2001). 

O conjunto de estágios, ciclos e despertares que ocorrem durante a 

noite é denominado de arquitetura do sono. Uma noite de sono normal é 

frequentemente interrompida por movimentos corporais e pequenos despertares, 

os quais não são, normalmente, relembrados no dia seguinte, ocupando menos 

de 5% do tempo total do sono (Silva, 1996). Esta distribuição dos estágios do 

sono pode ser modificada por fatores como, por exemplo, a idade, a temperatura 

do ambiente, a ingestão de drogas ou a existência de determinadas afecções 

patológicas (Kryger et al., 2000). Em adultos jovens e saudáveis, o sono NREM 

concentra-se principalmente na primeira metade do período de sono, enquanto 

que o sono REM predomina na segunda metade deste (Carskadon, 

Rechtschaffen, 2005). 
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A organização dos períodos de vigília e sono e a duração dos 

estágios do sono dependem de processos circadianos, homeostáticos e 

ultradianos. Os processos ultradianos definem a alternância entre o sono NREM e 

sono REM dentro de um ciclo de sono. Os processos circadianos resultam na 

alternância de alta e baixa propensão ao sono dentro do período de 24 horas do 

dia. Os processos homeostáticos, descritos por Borbely, são determinados pela 

vigília anterior à noite de sono, que por sua vez modulam a propensão circadiana 

ao sono e influenciam a intensidade e a quantidade do mesmo (Roth, Roehrs, 

2000). A interação entre os processos homeostáticos e circadianos modula a 

propensão circadiana ao sono e determina a distribuição temporal e a duração do 

sono e da vigília. Alterações na ritmicidade circadiana levam a alterações no sono 

(Roth, Roehrs, 2000). 

 

1.1.3 Alerta e sonolência: avaliação da sonolência excessiva diurna 

A capacidade normal de acordar e dirigir a atenção depende de 

mecanismos para despertar ontogeneticamente primitivos alojados dentro ou em 

associação íntima com o sistema reticular ativador ascendente (SRAA) (Adams, 

Victor, 1996). O SRAA consiste em uma coluna de neurônios organizada 

frouxamente, regularmente densa, que se estende desde o terço superior da 

ponte até hipotálamo e tálamo. O sistema inclui principalmente fibras colinérgicas, 

adrenérgicas e serotoninérgicas que se projetam para diversas regiões do cérebro 

(Adams, Victor, 1996). Os aspectos cognitivos da consciência dependem muito 

das redes neurais interconectadas dos hemisférios cerebrais, inclusive seus 

mantos corticais e suas interconexões extensas com o tálamo, os gânglios da 

base e o cerebelo. A consciência depende da interação contínua entre os 

diversos sistemas cerebrais e os mecanismos ativadores subcorticais (Oken et al., 

2006). 
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Por definição, os distúrbios agudos da consciência sempre incluem 

pelo menos alguma modificação do ciclo vigília-sono normal para uma redução na 

vigilância e na atenção (Oken et al., 2006). Quando o sono tem sua quantidade ou 

qualidade reduzida podemos ter como consequência uma modificação no alerta 

no dia seguinte e o aparecimento de sonolência, que em alguns casos chega a 

ser excessiva, prejudicando o desempenho do indivíduo. 

A sonolência é uma função biológica, definida com uma 

probabilidade aumentada parar dormir. A definição de Sonolência Excessiva 

Diurna (SED) é a de uma tendência ou forte propensão para dormir e tirar 

cochilos involuntários (Bittencourt et al., 2005). 

A SED é considerada doença quando aumenta o risco de 

consequências adversas, psicológicas ou físicas (Tachibana, Taniguchi, 2007). As 

principais consequências são prejuízo no desempenho dos estudos, no trabalho, 

nas relações familiares e sociais, alterações neuropsicológicas e cognitivas com 

risco aumentado de acidentes. Atualmente há crescente interesse e importância 

para pesquisadores do sono e aqueles envolvidos na segurança das estradas e 

na saúde pública. Uma das formas mais utilizada para avaliação SED é a Escala 

de Sonolência de Epworth (ESE) (Johns, 1991). Os três principais métodos 

utilizados para mensurar a SED são: Teste de Latências Múltiplas do Sono 

(TLMS), Teste de Manutenção de Vigília (TMV) e a ESE. Quando comparados, 

estes três métodos mostraram forte correlação estatística (Johns, 2000) e a ESE 

tem como maiores vantagens sobre o TLMS (considerado padrão ouro para a 

aferição da sonolência) o seu baixo custo e a facilidade de administração (Johns, 

2000). 
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1.2 Cirrose hepática 

 

1.2.1 Considerações gerais 

Foi inicialmente Laennec (1781-1826) que empregou o termo 

cirrose, derivado do grego kirrhos, que significa marron-amarelado, referindo-se 

ao tom de pele que os pacientes cirróticos apresentam. Mas o conhecimento das 

doenças do fígado remonta à antiguidade: babilônicos, egípcios e gregos já se 

referiam à hepatologia. A associação da cirrose com o alcoolismo foi reconhecida 

por Matthew Baillie em 1793, apesar de descrições do malefício do álcool já 

serem encontradas em hieróglifos cerca de 1500 anos a.C. (Resende, Speciali, 

1984). 

As principais etiologias da cirrose hepática (CH) são os agentes 

tóxico-químicos e as infecções virais crônicas (hepatite B e C) (Iida et al., 2005). 

Outras etiologias mais raras incluem a hepatite auto-imune, doença de Wilson, 

distúrbios cardiovasculares, insuficiência cardíaca direita crônica, síndrome de 

Budd-Chiari (trombose da veia hepática), cirrose biliar primária, cirrose 

criptogênica (Rigas, Spiro, 1996). 

Atualmente há aumento dos casos de CH da hepatite C, estima-se 

em 200 milhões os portadores do vírus da hepatite C no mundo (Alter et al., 1999) 

e aproximadamente 3 milhões no Brasil (Iida et al., 2005), destes 

aproximadamente 40% evoluirão para cirrose hepática, com graves 

consequências para o paciente. O diagnóstico de CH e a sua incidência têm 

aumentado em nosso meio, tendo sido responsável por 40.000 internações 

hospitalares em 2002; nesse mesmo ano a mortalidade foi de 7,79 por 100 mil 

habitantes (DATASUS, 1997). 
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A CH é a consequência final de um processo crônico e irreversível, 

caracterizado por substituição progressiva da estrutura normal do fígado por 

tecido fibroso, em resposta a uma agressão contínua ao órgão (Iida et al., 2005). 

A fibrose é consequência da cicatrização que se segue à destruição dos 

hepatócitos e ao depósito de matriz extracelular, principalmente de colágeno. O 

colapso da trama de reticulina de sustentação e a formação de nódulos de 

regeneração e de septos fibrosos por todo o órgão distorcem a cito-arquitetura 

hepática (Martinelli, 2004). Em resposta à injúria ao fígado, há aumento na 

produção local de fatores reguladores de crescimento dos hepatócitos, de fatores 

de crescimento arterial e epitelial, citoquinas e de fator de necrose tumoral. Em 

todas as cicatrizes de regeneração no fígado, o colágeno está em um estado 

constante de renovação, porém na cirrose há substituição do colágeno tipo IV por 

do colágeno tipo II, de pior qualidade funcional, prejudicando a função dos 

hepatócitos (Parise, Oliveira, 2003). 

Devido à alteração na estrutura hepática, há compressão dos ramos 

terminais da veia porta com consequente aumento da resistência local ao fluxo 

sanguíneo e da pressão portal. O aumento da pressão local provoca o desvio do 

fluxo sanguíneo venoso, proveniente principalmente das veias mesentérica 

superior e esplênica, rico em metabólitos provenientes da digestão (amônia, 

mercaptanos, substâncias GABA-like, etc.) que deixam de ser metabolizados pelo 

fígado, circulando diretamente para o sistema nervoso central (Blei, 2000). 

A hipertensão portal é definida como um aumento do gradiente de 

pressão entre as veias porta e hepática (ou veia cava inferior) superior a 5 ou 6 

mmHg (Rigas, Spiro, 1996). Pode ser classificada em pré-hepática, intra-hepática 

e pós-hepática (Iida et al., 2005). A causa intra-hepática é a forma predominante 

na cirrose, constituindo a maior causa de hipertensão portal (Iida et al., 2005). A 

hipertensão portal tem importante consequência sobre o quadro clínico na CH 

favorecendo a formação de curto-circuito porto-sistêmico, que provocam ascite, 
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varizes esofagianas, esplenomegalia congestiva e encefalopatia hepática 

(Martinelli, 2004). 

O outro grupo de complicações decorrente da CH está relacionado à 

perda da função hepática. É necessário que 80 a 90% da capacidade funcional do 

fígado seja acometida para que ocorra falência hepática, tamanha a reserva 

funcional desse órgão (Iida et al., 2005). Entre as diversas consequências clínicas 

da insuficiência hepática, podemos ressaltar a icterícia, a hipoalbuminemia, 

alteração do metabolismo do estrógeno e a coagulopatia (Rigas, Spiro, 1996). A 

evolução do paciente é inespecífica e insidiosa, marcada por sintomas como: 

anorexia, perda de peso, fraqueza, distúrbio do sono e do humor, dificultando o 

diagnóstico precoce. 

A síndrome hepato-pulmonar ocorre em 15 a 20% dos pacientes 

com CH. A fisiopatologia desta síndrome esta relacionada à hipoxemia arterial, a 

qual é secundária ao aumento do gradiente alvéolo-arterial de oxigênio associada 

a dilatações vasculares no leito pulmonar, produzindo dispneia progressiva e 

cianose frequentes no paciente (Barbosa, Kondo, 2000). Os períodos de 

dessaturação do oxigênio arterial ocorrem principalmente à noite, durante o sono. 

A mortalidade dos pacientes neste grupo é significativamente maior (Palma et al., 

2008). 

Dentre as várias complicações decorrentes da cirrose, a 

encefalopatia hepática é citada como principal causa dos distúrbios neurológicos 

e comportamentais destes pacientes, incluindo os distúrbios do sono (Córdoba et 

al.,1998). 
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1.2.2 Encefalopatia hepática 

As primeiras descrições clínicas e neuropatológicas da encefalopatia 

hepática foram realizadas por Adams em 1953 (Adams, Foley, 1953). 

As alterações neuropsiquiátricas, agudas ou crônicas e decorrentes 

da disfunção hepática e/ou da hipertensão portal, podem ser definidas como 

encefalopatia hepática (EH) (Conn, 1977). Os sintomas variam desde os 

distúrbios mínimos de atenção, de memória e de sono, motores (distúrbios 

extrapiramidais), até aos quadros mais graves de comprometimento do sistema 

nervoso central com torpor, delírio, confusão mental e coma (Quadro 2). Os 

sintomas extrapiramidais tais como rigidez, bradicinesia e tremores, semelhantes 

aos que ocorrem na doença de Parkinson, são frequentemente observados em 

indivíduos com CH e fazem parte do vasto espectro de apresentações clínicas da 

EH (Resende, Speciali, 1984). 

As alterações cognitivas comportamentais e motoras mais 

comumente encontradas nesta patologia são descritas nos critérios de West-

Haven (Conn, 1977). 

Quadro 2: Critérios de West Haven, (adaptado de Conn, 1977). 

Grau I  Alterações leves de comportamento e de funções biorregulatórias, como a 

alternância do ritmo do sono, e distúrbios discretos do comportamento 

como o riso e o choro “fácil”. 

Grau II  Letargia ou apatia, lentidão nas respostas, desorientação no tempo e 

espaço, alterações da personalidade e comportamento inadequado, 

presença de flapping (tremores em extremidades distais dos membros 

superiores). 

Grau III  Sonolência e torpor com resposta aos estímulos verbais, desorientação 

grosseira e agitação psicomotora, desaparecimento do flapping. 

Grau IV  Coma, não responsivo aos estímulos verbais e com resposta flutuante à 

dor. 

 



INTRODUÇÃO  

 

16 

A EH, assim como a ascite e a hemorragia digestiva alta por ruptura 

de varizes esofágicas, é uma das importantes complicações da cirrose hepática. 

Conforme estudo realizado no departamento de gastroenterologia da UNIFESP, a 

EH foi a terceira complicação mais frequente na cirrose hepática (Bragagnolo Jr. 

et al., 2003). Sua importância prognóstica é reconhecida pela classificação de 

Child-Turcotte-Pugh (Child) (Pugh et al., 1973), uma das mais utilizadas por 

hepatologistas em todo mundo. Estima-se em 42% a sobrevida em um ano para 

indivíduos portadores de cirrose após o desenvolvimento desta complicação 

(Bustamante et al., 1999). 

Os quadros iniciais de EH, nos quais não são encontradas 

alterações ao exame clínico-neurológico convencional, embora apresentem algum 

prejuízo nas funções cognitivas, são denominados de encefalopatia hepática 

mínima (EHM) ou latente (Ferenci et al., 2002). De fato, atividades motoras e 

intelectuais mais complexas, como o conduzir veículos ou o aprender novas 

tarefas, são afetadas desde os estágios iniciais da cirrose, a qual causa um 

prejuízo cognitivo (Wein et al., 2004). Novas ferramentas para sua detecção vêm 

sendo desenvolvidas e, consequentemente, uma melhor caracterização clínica e 

precisão diagnóstica vêm surgindo, principalmente no que diz respeito à sua 

identificação precoce (Quero, Schalm, 1996). A utilização de testes 

neuropsicológicos e neurofisiológicos fornece informações importantes sobre a 

função do sistema nervoso central e são utilizados para o diagnóstico da EHM 

(Bragagnolo, 2005). Em trabalho recente, foi observado em pacientes com cirrose 

hepática compensada, um déficit cognitivo, que seria comprovado pelo atraso na 

latência dos potenciais auditivos relacionados a eventos-P300 (Teodoro et al., 

2008). 

Durante os últimos 50 anos, a fisiopatologia da EH vem sendo 

compreendida de uma forma mais ampla à luz da ciência (Hazzell, Butterworth, 

1999). A fisiopatologia da EH é complexa, decorrente da desordem de múltiplos 

agentes e envolve diversos mecanismos, sendo difícil definir uma causa única 
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(Butterworth, 1997). A EH parece ser gerada por uma combinação de disfunção 

hepatocelular e de shunt porto-sistêmico (Blei, 2000). Devido ao desvio do fluxo 

sanguíneo venoso (shunt) diversas substâncias deixam de ser metabolizadas pelo 

fígado, circulando diretamente para o sistema nervoso central. Destas 

substâncias a amônia é a causa da EH mais extensamente estudada, sua 

capacidade de atravessar livremente a barreira hemato-encefálica facilita sua 

ação sobre a função neuronal (Weissenborn et al., 2003). 

A maior parte da amônia é produzida no trato gastrintestinal como 

consequência da ação proteolítica da flora bacteriana colônica sobre produtos 

nitrogenados e principalmente das proteínas ingeridas na dieta associada à 

degradação da glutamina em amônia nos enterócitos (Gerber, Schomerus, 2000). 

Independentemente do local no trato gastrintestinal onde é produzida a amônia, 

esta é absorvida e ganha à circulação entero-hepática, sendo levada através da 

veia porta ao fígado, onde habitualmente é metabolizada em uréia e glutamina 

(Gerber, Schomerus, 2000), não atingindo o sistema nervoso central em níveis 

significativos em circunstâncias normais. Na falha do ciclo hepático a 

desintoxicação da amônia dá-se por conversão em glutamina, principalmente nos 

músculos esqueléticos e tecido cerebral (Lorenz, 2006).Os rins estão envolvidos 

tanto na produção da amônia quanto na sua remoção da circulação, exercendo 

importante papel no metabolismo desta substância (Ong et al., 2003). 

A amônia afeta a neurotransmissão, principalmente dos circuitos 

neuronais das vias gabaérgicas. A amônia parece ter um efeito potencializador 

sobre substâncias geradas na digestão, formadas principalmente por fenóis e 

ácidos graxos de cadeia curta e com estrutura parecida ao neurotransmissor 

ácido gama amino butírico (GABA) (Wiltfang et al., 1999). Em consequência há 

aumento da ação pós-sináptica mediada pelo neurotransmissor GABA (Kanamori 

et al., 1997). A amônia também facilitaria o deslocamento dos neurotransmissores 

norepinefrina e dopamina de seus sítios habituais (Baldessarini, Fischer, 1973). 

Nem todos os mecanismos pelos quais a amônia é implicada na mediação da EH 
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são ainda completamente conhecidos. Em estudo de Bragagnolo (2003) a 

prevalência de hiperamonemia em pacientes com cirrose hepática sem EH variou 

entre 90 e 100% e não mostrou relação com a gravidade da doença hepática. 

A serotonina (5-hidroxitriptamina) atua no sistema nervoso central 

como neurotransmissor e está envolvida na regulação do comportamento 

alimentar, no peso corporal e no ciclo sono-vigília, bem como está relacionada a 

alterações comportamentais e do humor tais como agressividade e impulsividade, 

ansiedade e depressão (Lozeva-Thomas et al., 2004). Considerando que tais 

alterações são frequentemente descritas em indivíduos com EH, existem 

tentativas de relacionar alguns sinais e sintomas da EH a alterações do sistema 

serotoninérgico. 

A alteração no sistema que utiliza a serotonina (5-HT) como 

neurotransmissor é citada como principal causador ou coadjuvante na gênese de 

EH (Lozeva-Thomas, 2004). Considerando que a 5-HT não atravessa 

prontamente a barreira hemato-encefálica, sua síntese é eminentemente feita no 

próprio sistema nervoso central, a partir de seu aminoácido precursor, o alfa- 

triptofano (Lozeva-Thomas, 2004). Existem evidências que em vigência de 

insuficiência hepática ocorra aumento da disponibilidade do aminoácido alfa-

triptofano, resultando em maior síntese neuronal de 5-HT (Bergeron et al., 1989). 

Entretanto, vários estudos demonstram que as concentrações cerebrais de 5-HT 

não se alteram, enquanto as concentrações do seu metabólito (ácido-acético-5-

hidroxindole) estejam significativamente elevadas (Baldessarini, Fischer, 1973). 

Estes achados sugerem que o aumento da síntese de 5-HT na EH seja 

contrabalanceado pelo aumento do metabolismo serotoninérgico secundário ao 

aumento da atividade da enzima mono-amino-oxidase (MAO), que degrada a 5-

HT levando a déficit sináptico de serotonina, com consequente redução da 

neurotransmissão serotoninérgica (Lozeva-Thomas, 2004). 
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A glutamina, um aminoácido formado a partir da amônia, parece 

mediar diversos efeitos deletérios, potencializados pela hiperamonemia, 

principalmente na formação do edema cerebral que ocorre em casos de 

insuficiência hepática fulminante ou casos terminais de EH (Lorenzo, 2006). 

As principais estruturas cerebrais afetadas pela amônia são as 

camadas profundas do córtex cerebral, substância negra, córtex cerebelar, 

núcleos rubro e pontino, gânglios da base e sistema estriato-palidal (Bragagnolo, 

2005). Os indivíduos com EH crônica apresentam alterações morfológicas 

celulares denominadas em conjunto por astrocitose (Alzheimer tipo II), parecem 

ser induzidas pela hiperamonemia observada em indivíduos com insuficiência 

hepática (Noremberg, 1996). 

As várias hipóteses para a fisiopatologia da EH não devem ser 

exclusivas, o sinergismo da ação da amônia sobre outros mecanismos causais da 

EH demonstra a multiplicidade de possíveis mecanismos causais. 

 

1.2.3 Indicadores de gravidade da cirrose hepática 

As escalas mais utilizadas atualmente para avaliar a gravidade da 

cirrose hepática são a classificação Child (Pugh et al., 1973) e a escala MELD 

(Model for End-Stage Liver Disease) (Bragagnolo, 2005). O estagiamento da 

doença hepática feita através da Classificação de Child utiliza parâmetros clínicos e 

laboratoriais (Quadro 3). Após a soma dos pontos encontrados, os indivíduos são 

alocados nas classes A (5-6 pontos), B (7-9 pontos) e C (10-15 pontos). Quanto 

maior a pontuação maior a gravidade clínica do paciente e maior o risco de 

complicações. As classes de risco são: A: baixo entre 5 e 6 pontos; B: moderado; 

entre 7 e 9 pontos; e C: alto, entre 10 e 15 pontos (Conn,1977). 
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Quadro 3: Avaliação da gravidade da doença hepática: modificação de Pugh na 

classificação de Child-Turcotte 

 1 ponto 2 pontos 3 pontos 

Presença de ascite não Leve a moderada 

USG:I-II 

Pronunciada 

USG:III 

Bilirrubina T (mg/dl) < 2 2-3 > 3 

Albumina (g/dl) > 3,5 2,8-3,5 < 2,8 

Atividade da protrombina  > 75% 50-75% < 50% 

Encefalopatia Sem Estágios ll -lll  Estágios lll-lV  

 

A escala MELD é determinada por um modelo matemático que 

utiliza a creatinina sérica, a razão internacional normalizada (INR) para o tempo 

da protrombina e a bilirrubina total, podendo ser um preditor da mortalidade nos 

pacientes com uma doença hepática terminal (Yoo et al., 2003). O cálculo do 

MELD parece ser mais objetivo que o escore Child, pois utiliza apenas dados 

laboratoriais, o que lhe confere uma maior objetividade e reprodutibilidade nos 

resultados, além de fornecer as variáveis contínuas (Massarollo et al., 2003). 

O escore MELD é obtido pela seguinte equação matemática: 

 

 

arredondar para valor inteiro 

 

 

1.3 Sono e cirrose hepática 

Os distúrbios do ritmo do sono-vigília, como insônia e sonolência 

excessiva diurna (SED) são comumente descritos em pacientes com doença 

hepática (Quero et al., 1996; Córdoba et al.,1998; Groeneweg et al., 1998). Como 

MELD = 0,957 x Log e (creatinina mg/dl) + 0,378 x Log e (bilirrubina mg/dl) + 

1,120 x Log e (INR) + 0,643 x 10 
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já citado, as alterações no sono dos pacientes com cirrose são sintomas clínicos 

precoces nesta doença. Conforme a escala de West Haven, estas alterações 

podem ser consideradas como os primeiros indícios da existência de 

encefalopatia hepática (Conn, 77). 

Um dos primeiros estudos foi o realizado por Baldy-Moulinier e pelo 

seu grupo, em 1981. Este estudo foi realizado com eletrencefalograma analógico 

e registrou por 24h seguidas, a vigília e o sono de 23 pacientes com cirrose 

hepática, sendo 18 destes com EH. Foi observado um aumento da sonolência 

diurna e das horas acordadas a noite nestes pacientes (Baldy-Moulinier et 

al.,1981). 

Os estudos com questionários foram os mais utilizados na tentativa 

de avaliar o distúrbio de sono dos pacientes com cirrose hepática. Tarter et al. 

(1984) utilizaram questionários de múltiplas questões sobre a qualidade de vida 

em pacientes com CH e sem EH, também relataram a existência de distúrbios do 

sono em grande parte dos pacientes pesquisados. Neste estudo foram 

selecionados pacientes com cirrose e sem EH. Groeneweg et al. (1998), em um 

estudo com 202 pacientes com cirrose e sem EH, utilizaram questionários do 

sono e demonstraram que, aproximadamente 38% deles, apresentavam queixas 

comuns de insônia e de sonolência excessiva diurna. 

A avaliação da qualidade de vida por meio de questionários também 

foi realizada por Córdoba et al. Estes estudaram 44 pacientes cirróticos 

compensados e demonstraram que 47,7% deles apresentavam queixas de sono 

insatisfatório, atraso no horário de acordar e preferência por atividades ao final da 

tarde (Córdoba et al., 1998). Em estudo mais completo sobre a qualidade de vida 

em pacientes com CH, sem EH, utilizando testes neuropsicológicos e 

monitorização por actigrafia, confirmou que o distúrbio do sono é um sinal precoce 

da existência de encefalopatia hepática. 
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O estudo do ritmo circadiano da melatonina também foi objeto de 

estudo nos pacientes com cirrose. A utilização de amostras seriadas de 

melatonina plasmática, somada ao uso de diários do sono, forneceram resultados 

relacionados ao retardo do início e do pico noturno da secreção dos níveis 

plasmáticos da melatonina, causando atraso do início do sono e a consequente 

sonolência diurna (Steindl et al., 1995; Ardizzi et al., 1998). Entretanto, estes 

estudos utilizaram número pequeno de pacientes selecionados e não foram mais 

reproduzidos. 

A associação da Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) 

com CH também foi investigada como sendo a possível causa sonolência 

excessiva nesses pacientes. Um estudo com 24 pacientes com cirrose e ascite 

volumosa, utilizando polissonografia nível lll (apenas captação de sinais 

respiratórios) de noite inteira, demonstrou aumento do Índice de Apneia e de 

Hipopneia/h (IAH) em 4 deles (Crespo et al., 2003). Mais recentemente, em uma 

avaliação com polissonografia nível lll, em 48 pacientes com cirrose nos 

diferentes estágios de gravidade Child, foi encontrada uma correlação positiva 

entre o IAH e a gravidade da cirrose (Ogata et al., 2006). No entanto, em recente 

trabalho, com o uso de polissonografia de noite inteira, que avaliou pacientes com 

cirrose compensada sem ascite, não foi observada diferença significativa no 

índice de eventos respiratórios destes em relação ao grupo-controle (Nikaina, 

2006). Esse estudo divulgou apenas os índices de eventos respiratórios. 

A SED em pacientes com CH, foi objeto de um estudo realizado por 

Vignatelli et al., (2001), em que, por meio da ESE e de testes neuropsicológicos, 

foram avaliados transversalmente 38 portadores de cirrose hepática. Neste 

estudo somente 8 pacientes tiveram na ESE uma pontuação acima dos 10 

pontos, o que é considerado como um indicativo de sonolência excessiva diurna 

(Johns, 2000). Nesse mesmo estudo, quando comparados os 24 pacientes com 

encefalopatia hepática mínima (EHM) com os 14 sem EHM, não foi observada 
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diferença significativa nos pontos obtidos na ESE (Vignatelli et al., 2001). A SED 

deve ser diferenciada da fadiga ou apatia, condição comum em doenças médicas 

e psiquiátricas, principalmente crônicas. Diversos estudos em pacientes com 

cirrose, principalmente a causada por cirrose biliar primária, descrevem a fadiga e 

a apatia como sintomas comuns nessa patologia (Newton et al., 2006). A fadiga é 

referida como cansaço, falta de energia e exaustão, é geralmente induzida por 

excesso de atividade e aliviada pelo repouso. A SED é referida como uma 

diminuição da capacidade de trabalho físico e mental e tem muitas vezes alívio 

com repouso ou sono e está geralmente associado a distúrbio do sono 

(Bittencourt et al., 2005). 

Distúrbios do ritmo do sono-vigília, como insônia e SED são 

comumente descritos em pacientes com doença hepática (Quero et al.,1996; 

Córdoba et al., 1998; Groeneweg et al., 1998). Poucos trabalhos, no entanto, têm 

se dedicado ao estudo polissonográfico destes pacientes, considerado padrão 

ouro para estudos dos distúrbios do sono (Brower, 2001). 

Em resumo, alguns estudos sobre distúrbios do sono em CH 

somente relataram resultados dos parâmetros respiratórios do sono (Crespo et 

al., 2003; Ogata et al., 2006), pois seu principal objetivo era verificar a presença 

de distúrbios respiratórios do sono associados à CH. Outros, contudo, usaram 

somente questionários (Groeneweg et al., 1998; Córdoba et al., 1998), uma vez 

que seu interesse era avaliar a qualidade de vida em pacientes cirróticos. 

Consequentemente existem poucos estudos que envolvem um estudo 

polissonográfico completo e questionários em hábitos do sono em pacientes 

cirróticos, o que justificaria o nosso estudo. 
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2.1 Objetivo principal 

Caracterizar parâmetros do sono e sonolência diurna através do uso 

de questionários e de estudo polissonográfico completo em um grupo de cirróticos 

e compará-los com grupo de voluntários sem hepatopatia. 

 

2.2 Objetivo secundário 

Verificar a possível influência da gravidade da doença hepática 

sobre parâmetros do sono e sonolência diurna. 
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O protocolo de pesquisa foi avaliado e aprovado pelo Comitê de 

Ética da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP-EPM (CEP 1503/04 

CONEP). Todos os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido concordando em participar da pesquisa. Foi realizado um estudo do 

tipo caso-controle. 

 

3.1 Critérios de inclusão para os voluntários com cirrose 

Foram selecionados transversalmente 50 pacientes, de ambos os 

gêneros, de idade entre 25 e 65 anos, diagnosticados com CH e sem sinais 

clínicos de EH, todos os pacientes foram provenientes do ambulatório de cirrose 

hepática, do departamento de gastroenterologia do Hospital São Paulo. O 

diagnóstico de CH foi confirmado quando da presença de alterações clínicas, 

laboratoriais, ultrassonográficas e endoscópicas compatíveis ou por confirmação 

histopatológica, quando possível (Bragagnolo, 2005). Todos pacientes foram 

submetidos a uma avaliação clínica-neurológica convencional que incluiu 

anamnese detalhada, exame físico geral, registro de complicações prévias de 

cirrose hepática, registro de medicações utilizadas recentemente, registro de 

exame ultrassonográfico e endoscopia digestiva alta para pesquisa de ascite e 

varizes esofágicas, respectivamente. A investigação etiológica já havia sido feita 

através da solicitação de marcadores virais (HBsAg, Anti-HBc, anti-HBs e anti-

HCV, quantificação do consumo prévio de álcool, dosagem de ferritina, auto-

anticorpos e demais exames, indicados conforme cada caso). O estagiamento da 

doença hepática foi feito através da Classificação de Child e também foi realizado 

o escore MELD (Yoo et al., 2003). Todos os pacientes foram seguidos por pelo 

menos 2 anos, para a verificação de óbitos. 
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3.2 Critérios de inclusão para os voluntários controles 

O grupo-controle foi formado por 50 indivíduos sem hepatopatia e 

sem queixas de distúrbios do sono, com idade entre 20 e 65 anos, selecionados 

na comunidade local, constituído por voluntários de estudos prévios do sono 

realizados no Instituto do Sono. O grupo-controle obedeceu aos mesmos critérios 

de exclusão preestabelecidos para o grupo cirrótico com idade e gênero na 

mesma proporção do grupo de estudo. 

 

3.3 Critérios de exclusão 

Os critérios de exclusão utilizados para o grupo cirrótico e controle 

foram os seguintes: sangramento digestivo nos últimos seis meses, insuficiência 

renal (definida como creatinina sérica > 2,0 mg/dL), uso de substâncias 

psicoativas nas últimas duas semanas, uso de álcool nos últimos seis meses, 

idade inferior a 20 anos ou superior a 65 anos, sinais clínicos de EH ou uso de 

medicamentos para tratamento de EH. 

 

3.4 Exames laboratoriais 

Os voluntários de ambos os grupos foram encaminhados para a 

realização dos exames agendados para no máximo três semanas após a avaliação 

inicial, onde foi realizada avaliação laboratorial que incluiu: hemograma, provas 

hepáticas (bilirrubinas, tempo e atividade de protrombina, INR do tempo de 

protrombina, albumina, transaminase-glutâmico-oxalacética (TGO), transaminase-

glutâmico-pirúvica (TGP), fosfatase alcalina (FA), gama-glutamiltransferase (GT), 

bioquímica [sódio, potássio, uréia, creatinina, glicemia de jejum]). A dosagem 

arterial de amônia em jejum (realizada somente para os voluntários cirróticos). 
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 Amônia: método colorimétrico Azul de Bromofenol (Vitros 

Chemistry Products). Valores de referência para adultos em 

dosagem arterial: 9 até 33 mmol/L. 

 Bilirrubinas: método colorimétrico – Diazo (Vitros Chemistry 

Products). Valores de referência: Bilirrubina total: 0,20 até 1,30 

mg/dL; Bilirrubina direta: 0,10 a 0,30 mg/dL. 

 Tempo e atividade de protrombina: método – tromboplastina 

cálcica (Aparelho Electra 10000 MLA). Valores de referência: 

Tempo de protrombina: 10,20 a 14,20 segundos; Atividade de 

protrombina: 70,00 até 120,00%. 

 Albumina: método colorimétrico verde de bromocresol (Vitros 

Chemistry Products). Valores de referência: 3,50 até 5,00 g/dL. 

 Creatinina: método colorimétrico de Jaffe (Vitros Chemistry 

Products). Valores de referência: 0,40 até 1,30 mg/dL. 

 TGO: método: UV optimizado pela IFCC. Valores de referência: 

15 até 40 U/L. 

 TGP: método: UV optimizado pela IFCC. Valores de referência: 

10 até 40 U/L. 

 Gama-GT: método: Szasz optimizado pela SFBC. Valores de 

referência: 15 até 63 U/L. 

 

3.5 Exame de polissonografia 

A polissonografia de noite inteira (PSG) foi realizada utilizando um 

sistema digital EMBLA (EMBLA S7000, Embla System Inc., CA, USA). Foram 

utilizadas quatro derivações para EEG (C3-A2, C4-A1, O2-A1, O1-A2), dois 

canais para EMG submentoniana e tibial , dois canais para EOG (direito e 

esquerdo), e um canal ECG. A respiração foi monitorada com: 
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a) cânula nasal com mensuração de fluxo por transdutor de pressão; 

b) monitorização de fluxo bucal por sensor térmico; 

c) 2 canais para registro de movimentos torácicos e abdominais; 

d) sensor de posição corpórea para registro de decúbito; 

e) sensor infravermelho para registro de saturação da oxi-

hemoglobina; 

f) microfone para registro de ronco. 

 

As PSG foram realizadas à noite, em quarto escuro e silencioso, 

especialmente designado para este procedimento. Os voluntários chegaram ao 

laboratório aproximadamente 2 horas antes do horário de sono habitual para 

realizarem o reconhecimento do espaço e o preparo para o sono. A seguir foi feita 

a montagem polissonográfica. Em média, o exame teve início às 22 hs e terminou 

às 7 hs. Os pacientes foram orientados sobre o exame. Os quartos utilizados 

permitiam atenuação dos sons externos, controle da temperatura e luz e 

possuíam uma cama ampla e confortável. O acompanhamento do exame foi feito 

por um técnico em polissonografia que preparou o paciente e realizou o 

questionário sobre o sono e hábitos do sono . O paciente foi observado por meio 

de uma câmera de monitoração com auxílio de sensores infravermelho, a qual 

cria possibilidade de visão no escuro. A imagem foi transmitida para um monitor e 

gravada. Foi permitido ao paciente comunicar-se quando necessário por meio de 

um sistema de comunicação viva-voz. Para o estagiamento do sono foram 

utilizados os critérios indicados por Rechtschaffen & Kales (1968). Os eventos 

respiratórios foram avaliados segundo a força tarefa da Associação Americana de 

Medicina do Sono, em 1999 (AASM, 1999). Os despertares e os movimentos 
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periódicos foram descritos segundo os critérios da ASDA, 1992 e ASDA, 1993 

respectivamente (American Sleep Disorder Association, 1992; American Sleep 

Disorder Association, 1993). Após o término do exame, um técnico treinado 

realizou o estagiamento visual do sono (não tendo conhecimento sobre qual 

grupo pertencia o voluntário) e um médico especialista em medicina do sono 

reanalisou e concluiu cada laudo polissonográfico, também não tendo 

conhecimento sobre qual grupo pertencia o voluntário. 

Os parâmetros analisados na PSG foram: latência para o início do 

sono (tempo decorrido desde o início do registro até o aparecimento da primeira 

de três épocas consecutivas do estágio 1 ou da primeira época de qualquer outro 

estágio do sono); latência para o sono REM (tempo decorrido desde o início do 

sono até o aparecimento do primeiro estágio REM); tempo total de registro (TTR) 

(tempo decorrido desde o “boa noite” ao “bom dia”); tempo total de sono (TTS) 

(tempo de sono excluindo a latência do sono bem como os períodos de vigília 

após o início do sono); eficiência do sono (relação entre TTS/TTR, expressa em 

porcentagem); estágios do sono (1, 2, 3+4 e REM) calculados em porcentagem 

do TTS; índice de despertares; eventos respiratórios (apneia obstrutiva: ausência 

de fluxo aéreo com persistência dos movimentos tóraco-abdominais com duração 

maior ou igual a 10 segundos; apneia central: ausência de fluxo aéreo e 

movimento tóraco-abdominal com duração maior ou igual a 10 segundos; apneia 

mista: com componente inicial caracterizado como central seguido por 

componente obstrutivo, com duração maior ou igual a 10 segundos; hipopneia: 

redução de 30% ou mais do valor basal da amplitude do fluxo aéreo com duração 

maior ou igual a 10 segundos, associada a uma redução maior ou igual a 3% na 

saturação da oxi-hemoglobina ou a um despertar); IAH: número de apneias e 

hipopneias por hora de tempo total de sono; e saturação da oxi-hemoglobina, em 

porcentagem (saturação média, mínima e porcentagem do tempo total de registro 

em que a saturação esteve abaixo de 90%); presença de ronco, bem como sua 



CASUÍSTICA E METODOLOGIA 
 

 

32 

intensidade e padrão; número de movimentos periódicos de membros inferiores 

por hora de sono (PMLS). 

 

3.6 Questionário do sono 

A utilização de questionários do sono, validados em população local, 

pode contribuir para acessar as informações sobre hábitos, comportamentos e 

queixas clínicas relacionadas ao sono. Através de uma abordagem padronizada 

dos diferentes aspectos relacionados ao sono, os questionários de sono oferecem 

medidas subjetivas de sono do paciente, permitindo a identificação da presença 

ou ausência de distúrbios do sono e outros quadros associados. Os voluntários 

encaminhados para exame de PSG no Instituto do Sono/AFIP, preencheram o 

questionário sobre o sono (anexo 4), antes de realizar a PSG. Todos os 

questionários foram desenvolvidos pela equipe interna do Instituto do Sono 

(Bittencourt et al., 2005). 

Questionário do Sono – referente aos últimos 6 meses: este 

questionário foi desenvolvido para registrar os elementos-chave dos principais 

distúrbios do sono, assim como os aspectos clínicos, comportamentais e 

cognitivos envolvidos no sono direta ou indiretamente. Compreende 61 itens 

compostos por 10 domínios: higiene e hábitos do sono; insônia; sonolência 

diurna; distúrbios respiratórios do sono; distúrbios do movimento; parassonias; 

narcolepsia; humor e cognição; consumo de álcool e, café e drogas de abuso ou 

medicamentos; outros aspectos relacionados à saúde do indivíduo. Foi solicitado 

ao paciente que respondesse a todas as questões tendo como referência os 6 

meses anteriores a data do exame de PSG. 
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3.7 Escala de Sonolência de Epworth 

A ESE foi utilizada para quantificar a sonolência diurna dos 

pacientes. Foi solicitado ao sujeito para anotar em uma escala de quatro pontos 

sua chance de ficar sonolento em cada uma de oito diferentes situações que são 

frequentemente encontradas na vida diária. As situações são escolhidas entre as 

quais há maior chance de induzir sonolência. Cada um dos itens possibilita a 

medida de uma propensão ao sono situacional: a tendência habitual de ficar 

sonolento ou ficar acordado em cada situação da vida diária (Johns, 1991) (Anexo 

3). Foi utilizado como critérios de SED, pontuação superior a 10 pontos na ESE 

(Johns, 1998). A ESE foi aplicada junto ao questionário do sono. 

 

3.8 Análise estatística 

As variáveis numéricas foram descritas por médias e desvio-padrão 

e as variáveis categóricas foram descritas com frequências e proporções. 

Para a comparação entre os grupos das médias das variáveis com 

distribuição normal, foi utilizado o teste t de Student para amostras 

independentes. O teste de Mann-Whitney foi utilizado para as variáveis que não 

apresentavam distribuição normal. 

Para comparação das médias dos parâmetros do sono entre as 3 

categorias do Child para gravidade da cirrose, foi utilizada ANOVA de 1-via 

seguida de teste post-hoc (Tukey), quando necessário. Para o estudo dos PLMS, 

foi utilizada a idade como co-variada (ANCOVA), quando comparados os grupos 

controle e cirrótico. 

Para verificar relação entre parâmetros do sono e pontuação do 

Child e do MELD foi utilizado o Coeficiente de Correlação de Spearman. 
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Para comparar as variáveis categóricas do questionário de sono foi 

aplicado o teste do qui-quadrado. 

Em todos os testes fixou-se em 0,05 o nível de significância. A 

análise estatística foi feita utilizando o programa Statistica, versão 5 (edição 97). 
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Foram selecionados 50 pacientes portadores de cirrose hepática, 

destes, 42 realizaram exame polissonográfico de noite inteira e foram incluídos no 

presente estudo. Os oito pacientes restantes não realizaram exame 

polissonográfico, seis deles porque haviam mudado de domicílio e não foi 

possível marcar o exame e dois porque se recusaram a fazê-lo. Do grupo de 50 

voluntários do grupo-controle foram selecionados apenas 42 com idade e sexo 

semelhantes ao grupo de estudo. Não houve diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos quanto à idade, sexo e Índice de Massa Corporal 

(IMC) (Tabela 1). 

Tabela 1: Características gerais dos grupos estudados. 

Variável Controle (N=42) Cirrótico (N=42) 

Idade (anos) 48,4 ± 8,3 50,0 ± 8,5   p=0,3 

Sexo masculino 29 33 

Índice de Massa Corpórea (kg/m2) 25,6 ± 3,4 26,3 ± 4,4   p=0,4 

Etiologia 

Álcool 

Vírus C 

Álcool + Vírus C 

Vírus B 

Álcool + Vírus B 

Criptogênica 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

15 (38%) 

12 (30%) 

8 (20%) 

2 (4%) 

1 (2%) 

4 (6%) 

MELD (pontos) -- 10,1 ± 5,9 

CHILD  

Classe A 

Classe B 

Classe C 

 

-- 

-- 

-- 

 

16 (38%) 

17(40%) 

9 (22%) 
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Quanto às características do grupo cirrótico, 16 pacientes foram 

classificados como CHILD A, 17 como CHILD B e 9 como CHILD C. As etiologias 

da cirrose no grupo de estudo foram: 24 pacientes de etiologia relacionada ao 

etilismo crônico, associados ou não a hepatites virais, e 18 pacientes de etiologia 

relacionadas a hepatites virais ou outras causas não relacionadas ao etilismo 

(Tabela 1). Os resultados dos exames laboratoriais dos grupos controle e cirrótico 

estão listados (Tabela 2). As características clínicas, medicamentos em uso, 

classificação, dias de seguimento e óbito dos pacientes com cirrose estão 

descritos na tabela 3.   

 

Tabela 2: Resultados laboratoriais dos grupos estudados. 

Variável 
Controle 

Média ± DP 

Cirrótico 

Média ± DP 

p 

t de Student 

Hemácias (milh/mm³) 5,03 ± 0,40 4,38 ± 0,67 < 0,05 

Hemoglobina (g/dl) 14,79 ± 1,73 13,12 ± 2,38 < 0,05 

Hematócrito (%) 44,39 ± 4,70 39,97 ± 5,84 < 0,05 

Leucócitos (1000/ mm³) 6,58 ± 2,49 4,88 ± 2,17 < 0,05 

Plaquetas (1000/ mm³) 231,66 ± 77,8 99,80 ± 52,90 < 0,05 

Bilirrubinas Totais (mg/dl) 0,88 ± 0,61 2,36 ± 3,12 < 0,05 

Bilirrubinas Diretas (mg/dl) 0,27 ± 0,20 0,96 ± 1,22 < 0,05 

Glicose (mg/dl) 86,38 ± 8,76 117,87 ± 47,20 < 0,05 

Creatinina (mg/dl) 0,97 ± 0,21 0,90 ± 0,25 0,30 

TGO (u) 25,55 ± 5,11 62,02 ± 37,05 < 0,05 

TGP (u) 31,83 ± 9,27 52,25 ± 28,66 < 0,05 

gamaGT (u) 28,50 ± 12,83 89,60 ± 50,91 < 0,05 

TGO: transaminase-glutâmico-oxalacética; TGP: transaminase-glutâmico-pirúvica; gamaGT: gama-glutamil-transferase. 
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Tabela 3. Características clínicas, medicamentos em uso, classificação, dias de 

seguimento e óbito dos pacientes com cirrose. 

 

Nome 

 

Data óbito 

 

Seguimento 

(d) 

Ascite 

 Medicações em uso 

CHILD 

 

CHILD 

PTS 

Amônia 

mmol\L 

MELD 

 

CSQ  1293 não Nenhuma B 7 87 9 

AGS  1273 grave Espironolactona+furosemida B 7 75 3 

JDS 24/9/2005 802 moderada Espironolactona+furosemida B 9 81 10 

MRO  710 moderada Propranolol+Espironolactona+furosemida B 7 76 6 

ASA 12/9/2003 49 grave Propranolol+Espironolactona+furosemida C 11 83 19 

IGS  1231 moderada Propranolol+Espironolactona C 12 61 16 

NGJ  248 não Interferon C 10 59 13 

JPS  1218 não Nenhuma B 7 44 13 

RM 16/5/2004 273 grave Espironolactona C 10 164 19 

RSS 3/6/2004 283 grave Espironolactona+furosemida C 10 262 6 

CSP 10/12/2003 110 grave Espironolactona+furosemida C 11 346 19 

SAC  1204 não Interferon A 5 39 8 

RFM  435 leve Espironolactona A 5 40 6 

OM  1198 moderada Espironolactona B 8 34 6 

JAM  1191 não Nenhuma B 8 89 10 

JSL  1191 não Nenhuma A 5 153 10 

AT  381 não Nenhuma A 5 225 5 

DVB  1170 grave Propranolol+Espironolactona+furosemida A 6 84 14 

DLS 14/7/2005 636 leve Espironolactona A 6 62 8 

OAO  1035 não Nenhuma A 6 82 5 

JNF  1163 não Nenhuma A 5 36 7 

LS  1083 não Nenhuma A 5 1 8 

JNS 23/2/2005 474 grave Espironolactona+furosemida C 10 38 13 

OPF  769 não Nenhuma A 6 372 10 

CS  1115 não Nenhuma A 5 33 1 

NRJ 15/6/2004 191 grave Espironolactona+furosemida C 12  36 

MBS  222 não Nenhuma B 7 294 8 

JCO  1101 moderada Espironolactona+furosemida B 7  13 

LTA  1101 moderada Propranolol+Espironolactona B 7 333 10 

ZO  1074 não Nenhuma B 8 399 7 

ID  1074 não Interferon B 8  7 

RBM 26/9/2004 259 não Interferon+Espironolactona B 9 445 12 

GGLS 22/1/2006 1067 não Nenhuma B 9 542 8 

ARG 22/12/2005 698 moderada Furosemida B 9 467 11 

JAF  586 não Nenhuma A 5 303 3 

RFA  864 moderada Espironolactona+furosemida B 9 352 9 

FCK  1053 não Propranolol A 6 401 9 

NCS 7/7/2004 153 grave Espironolactona+furosemida C 10 54 14 

VCG  1040 não Nenhuma B 7 328 9 

JDS  1011 não Interferon A 5 35 11 

MRF  1011 não Nenhuma A 5 45 3 

JMTF  977 não Espironolactona A 6 53 9 



RESULTADOS 
 

 

39 

Após análise do questionário do sono, foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas entre as respostas obtidas do grupo cirrótico e das 

obtidas pelo grupo-controle, principalmente nas questões referentes à qualidade e 

à quantidade de sono. Os pacientes cirróticos demonstravam maior dificuldade 

em iniciar o sono, passaram mais tempo acordados durante a noite, 

apresentavam despertar mais precoce e cochilavam mais durante o dia do que o 

grupo-controle. Algumas dessas queixas mostraram relação com os achados da 

PSG (Figuras 1 e 2), como aumento do tempo em vigília durante a noite, maior 

latência para início do sono e a redução da eficiência do sono. Entretanto, não foi 

observada diferença significativa entre as médias da pontuação na ESE entre o 

dois grupos. 

No grupo cirrótico houve relação entre a pontuação ESE e episódios 

de descompensação por encefalopatia hepática prévia, observando-se maior 

pontuação nesta escala nos pacientes que já tinham tido esta descompensação. 

(Média  dp: 10,7  4,7 vs 6,8  4,5; p=0,02). 

Em relação à SAOS, em nosso estudo não houve diferença 

estatística entre as médias dos índices de IAH dos dois grupos. 

Os resultados mais significativos na PSG (Tabela 4) foram 

relacionados ao sono REM e a ocorrência maior de PLMS no grupo cirrótico. 

Houve redução da porcentagem do sono REM e aumento para a latência deste no 

grupo cirrótico (Figuras 3 e 4). O grupo de cirróticos apresentou as médias dos 

índices de PLMS estatisticamente superiores aos índices do grupo-controle, 

considerando-se a variável idade como co-variada (p=0, 022) (Figura 5). 
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Tabela 4: Escala de Epworth e parâmetros do sono. 

Variável Controle N=42 

Média ± DP 

Cirrótico N=42 

Média ± DP 

p 

Epworth 6,78 ± 4,58 7,71 ± 5,08 0,59 

Eficiência do sono (%) 84,43 ± 8,55 73,89 ± 14,99 < 0,01* 

Latência início sono (min.) 13,39 ± 14,40 28,41 ± 29,28 < 0,01* 

Latência início REM (min.) 90,62 ± 54,74 151,27 ± 93,24 < 0,01* 

Tempo total de sono (min.) 357,18 ± 53,42 329,67 ± 76,62 0,02* 

Tempo total de registro (min.) 421,98 ± 38,20 445,65 ± 50,64 0,07 

Tempo de vigília (min.) 51,86 ± 29,91 115,05 ± 67,92 < 0,01* 

Estágio 1 (%) 5,14 ± 3,26 5,90 ± 3,12 0,77 

Estágio 2 (%) 57,00 ± 8,73 61,72 ± 7,38 0,29* 

Estágio 3-4 (%) 17,31 ± 7,00 18,32 ± 6,64 0,73 

REM (%) 20,71 ± 6,77 14,04 ± 5,64 0,24* 

Número de despertares 90,66 ± 35,01 67,69 ± 42,88  0,19* 

Micro-despertares/hora 15,88 ± 5,46 11,78 ± 7,06 0,01* 

Índice de apneia-hip./h 7,33 ± 1,01 5,17 ± 0,78 0,09 

Saturação média (%) 94,80 ± 1,62 94,38 ± 2,05 0,24 

Saturação Mínima n (%) 87,45 ± 5,24 85,87 ± 8,98 0,12 

PMLS 2,79 ± 0,61 10,56 ± 2,85 0,01* 

Epworth: escala de sonolência, em pontos; Tempo de vigília: tempo total acordado durante a noite, Estágio 1: porcentagem 

do estágio 1; Estágio 2: porcentagem do estágio 2; Estágio 3-4: porcentagem do estágio 3 e 4; REM: porcentagem do 

estágio REM; Número de despertares total: Número de despertares totais durante o sono. Micro-despertares:número total de 

micro-despertares durante a noite; Índice de apneia -hip/h: Índice de apneia e hipopneia por hora de sono. Saturação média: 

saturação da oxi-hemoglobina média durante o exame; Saturação Mínima: saturação da oxi-hemoglobina mínima durante o 

exame. PMLS: Movimentos periódicos dos membros durante o sono. 
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Figura 1: Tempo em vigília após adormecer (minutos) (Média ± EP). 
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Figura 2: Eficiência do sono (%) (Média ± EP) 

p<0.05, difere do grupo-controle, teste t de Student. 
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Figura 3: Comparação da porcentagem REM (Média ± EP). 

Figura 4: Comparação da latência REM (Média ± EP). 
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A comparação entre os grupos de estudo das médias de saturação 

de O2 mínima e média durante o exame, não resultaram em diferença 

estatisticamente significativa (p=0,12 e p=0,24 respectivamente). 

Em nosso estudo foi encontrada diferença entre os grupos A, B e C 

de Child em relação à porcentagem de sono REM, sendo os valores no grupo C 

menores do que no grupo B (p<0,02) e no grupo A (p<0,03) (figura 6).
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Figura 5: Comparação do índice PLM/hora (Média ± DP). 
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No seguimento dos pacientes durante dois anos, observaram-se 12 

óbitos. Os pacientes que faleceram neste período apresentavam menor 

porcentagem de sono REM, em relação aos que não faleceram com média das 

porcentagens do sono REM e desvio-padrão de 8,6 ± 4,4 e 16,2 ± 4,5% 

respectivamente (p0,05). Por isso foi comparada a taxa de sono REM entre um 

grupo de pacientes que apresentam cirrose hepática e outro que não apresentam 

(controles). Além disso foi comparado a sobrevida dos pacientes em 24 meses 

por meio de um modelo Kaplan-Meyer. Foram encontradas diferenças 

significantes entre o grupo de pacientes cirróticos e não cirróticos segundo a taxa 

de sono REM e a sobrevida com base no modelo Kaplan-Meyer (Breslow Chi-

square, 25,565, p=0,001) (Figura 7). 
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Figura 6: Relação entre classe CHILD e porcentagem REM (Média ± EP). 
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A figura 7 mostra que os pacientes com cirrose possuem uma taxa 

de sono REM menor que do os pacientes do grupo controle. Observamos que 

60% dos pacientes do grupo com cirrose tem cerca de 13% de sono REM durante 

o sono contra 21% dos pacientes do grupo controle. 

 

 

 

 

 

Figura 7: Curva de sobrevivência. (Funções de sobrevivência entre pacientes 

cirróticos e não cirróticos em função da % de sono REM). 
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Para verificar a influência do álcool sobre os parâmetros do sono, os 

pacientes foram divididos em dois grupos: os que tinham etiologia alcoólica (única 

ou associada) e os que não tinham história de alcoolismo. Não houve diferença 

significante nos parâmetros do sono entre estes dois grupos, exceto na latência 

do sono, que foi maior no grupo sem etiologia alcoólica (Tabela 5).  

Tabela 5: Escala de Epworth e parâmetros do sono de acordo com a etiologia. 

Variável Alcoólica 

Média ± DP 

Não Alcoólica 

Média ± DP 

P 

Epworth 8,51 ± 5,32 6,26 ± 4,43 0,17 

Eficácia do sono (%) 76,69 ± 12,42  68,86 ± 18,16  0,10 

Latência início do sono (min.) 21,68 ±15,38 40,53 ± 42,74 0,04* 

Latência início REM (min.) 150,87 ± 93,24 152,00 ± 96,49 0,97 

Tempo total do sono (min.) 338,77 ± 67,81 313,30 ± 90,60 0,30 

Tempo total do registro (min.) 440,96 ± 51,64 454,10 ± 49,39 0,42 

T Vig. (min.) 101,14 ± 53,67 140,09 ± 84,35 0,07 

Estágio 1 (%) 6,24± 3,35 5,28 ± 2,65 0,34 

Estágio 2 (%) 61,37± 7,88 62,36 ± 6,60 0,68 

Estágio 3-4 (%) 18,18± 6,78 18,58 ± 6,62 0,85 

REM (%) 14,18± 5,92 13,80 ± 5,28 0,83 

DESP 66,51± 39,41 69,80 ± 49,94 0,81 

IAH (evento/h) 5,30 ± 5,72 4,92 ± 3,72 0,81 

Mov.per (evento/h) 10,25± 17,03 11,09 ± 21,55 0,89 

Desp. H 10,51 ± 5,50 14,08 ± 9,00 0,11 

Sat. média (%) 94,01 ± 2,16 95,25 ± 1,70 0,06 

Min. Sat (%) 87,07 ± 6,56 84,26 ± 12,22 0,33 

Epworth: escala de sonolência, em pontos; T Vig.: tempo total acordado durante a noite, Estágio 1: porcentagem do estágio 

1; Estágio 2: porcentagem do estágio 2; Estágio 3-4: porcentagem do estágio 3 e 4; REM: porcentagem do estágio REM; 

Desp: número total de micro-despertares durante a noite, IAH: índice de apneia e hipopneia por hora; Mov. Per: número de 

eventos cíclicos por hora; Desp. H: despertares durante a noite por hora, Sat.média: saturação da oxi-hemoglobina média 

durante o exame; MinSat: saturação da oxihemoglobina mínima durante o exame. 
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As diferenças mais significativas entre as respostas ao questionário 

do sono, foram relacionadas a um sono não restaurador e a necessidade de 

cochilos diurnos indicando um sono não restaurador nos pacientes com CH. Os 

resultados polissonográficos referem-se à arquitetura do sono, principalmente em 

relação ao estágio REM e à presença de movimentos periódicos dos membros 

inferiores (PLMS). Estas alterações parecem depender de mecanismos distintos. 

Em relação aos relatos de cochilo e sonolência diurna, já descritos 

nos trabalhos de Steindl et al., (1995); Baldy-Moulinier et al., (1981); e Mostacci et 

al., (2008), e também observados em nossos resultados, estes parecem ser 

atribuídos à disfunção dos circuitos responsáveis pela manutenção da vigília ou 

estado de sono. O sistema monoaminérgico, através das vias nor-adrenérgica 

(locus coeruleus) e via serotoninérgica (núcleos da rafe) são importantes sistemas 

para dirigir a atenção ou recrutar o córtex para o processamento de estímulos 

sensoriais externos (Oken et al., 2006). A ação prejudicial da amônia sobre o 

SNC, produzindo baixos níveis dos neurotransmissores serotonina (5-HT) e 

noradrenalina (nor) (Lozeva-Thomas, 2004; Baldessarini, Fischer, 1973), 

favoreceria um estado mental de baixa vigília e atenção. Os cochilos descritos 

nos questionários do sono aplicados aos pacientes com CH, demonstram a 

dificuldade destes em manterem-se acordados durante o dia. Apesar dos 

pacientes não terem EH manifesta, poderiam ter encefalopatia hepática mínima, 

bastante comum em cirróticos (Bragagnolo, 2005). Por outro lado, notou-se que 

os pacientes que haviam tido descompensações por encefalopatia hepática prévia 

tinham uma pontuação maior na ESE, comparados aos que não tiveram 

descompensações. Entretanto, é preciso notar que embora significativamente 

diferente a pontuação do ESE no primeiro grupo (que teve descompensação 

prévia por EH) poderia ser considerada leve, muito próxima ao ponto de corte 

dessa escala, que é de 10 pontos (Johns, 1998). 
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No entanto, é interessante notar que esta sonolência referida nos 

questionários não foi observada por outra medida subjetiva utilizada, que foi a 

Escala de Sonolência de Epworth. De fato, quando comparadas às médias da 

ESE dos dois grupos de estudo, não foi encontrada diferença significativa. 

Contudo, de acordo com estudos recentes, esta escala tem sido referida como 

possuidora de baixa sensibilidade para estudos da sonolência excessiva diurna 

em populações com baixa atividade, como dos cirróticos (Mostacci et al., 2008). 

No grupo de pacientes estudados, foi interessante notar, além da 

significativa diferença em relação o grupo-controle no que diz respeito ao sono 

REM, a influência da gravidade da cirrose em características deste estágio, o que 

realça a interdependência entre o curso da doença e a piora do sono (Palma, 

2008). Quando consideramos o maior número de óbitos que foi relacionado à 

menor porcentagem do sono REM, esta menor porcentagem poderia estar 

associada a um pior prognóstico da doença ou a pior condição clínica dos 

pacientes com CH. 

A intensa atividade elétrica e metabólica observada no sono REM é 

o maior argumento em favor de que o sono é um fenômeno ativo, resultante de 

várias estruturas nervosas específicas. O sistema responsável pela geração do 

sono REM segue um modelo de interação recíproca entre as estruturas 

promotoras e supressoras, situadas principalmente nas regiões do tronco e 

mesencéfalo (Hipólide, 2008). Nos pacientes do estudo atual, tanto o percentual 

do sono quanto a latência para o sono REM estavam alterados, sugerindo uma 

hiperfunção dos mecanismos supressores ou hipofunção dos mecanismos 

promotores do sono REM. Evidências provenientes de estudos de privação de 

sono sugerem o papel fundamental da dopamina durante o sono REM (Hipólide, 

2008) e recentemente foi descrita a relação do sono REM com os receptores tipo 

D2 para dopamina (Hipólide, 2008). A descrição da alteração na densidade do 
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receptor D2 em região estriatal de cérebro de pacientes com cirrose já foi descrita 

por Weissenborn et al., (2000). 

Watanabe et al., (2008) também descreveram alterações específicas 

neste receptor dopaminérgico, principalmente em regiões talâmicas e 

hipocampais. A disfunção dos receptores D2 associada à baixa concentração do 

neurotransmissor serotonina, favoreceria as regiões supressoras da fase REM, 

produzindo possivelmente as alterações na porcentagem e na latência do sono 

REM. A fisiopatologia do sono REM é complexa e não totalmente compreendida 

atualmente, por esta razão, torna-se difícil explicar as alterações encontradas no 

sono REM de pacientes cirróticos. 

Uma tentativa de compreender a fisiopatologia dos distúrbios do 

sono nestes pacientes com cirrose seria investigar a sua relação com a 

fisiopatologia da encefalopatia hepática, pois provavelmente alguns mecanismos 

são afetados em ambas as afecções. Como já citado, a fisiopatologia da 

encefalopatia hepática é complexa, decorrente da desordem de múltiplos agentes 

e envolvendo diversos mecanismos, sendo difícil definir uma única causa 

(Butterworth, 1997). O acúmulo de amônia é a causa da EH mais extensamente 

estudada sua capacidade de atravessar livremente a barreira hemato-encefálica 

facilita sua ação sobre a função neuronal (Weissenborn et al., 2003). 

Ao contrário do que foi descrito por Crespo et al. (2003) e Ogata et 

al. (2006) não houve diferença no índice de apneia/hipopneia entre os grupos 

controle e cirrótico no estudo atual. Esta observação é semelhante aos dados 

observados de Nikaina et al. (2006) que também utilizou como grupo de estudo 

pacientes com cirrose compensada, sem casos de ascite grave e não descreveu 

em seu estudo aumento do IAH durante o sono destes. Saleh et al. (2008), 

sugerem a relação de síndrome de apneia obstrutiva do sono (SAOS) apenas em 

pacientes com cirrose descompensada com ascite volumosa. Entretanto, a 
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relação entre a SAOS e a presença ou não de ascite precisaria ser mais bem 

investigada. 

É reconhecida a influência do uso crônico do álcool nos parâmetros 

do sono (Brower, 2001). Vários pacientes deste estudo apresentavam história 

prévia de abuso de álcool como etiologia da cirrose. Devido a este fato, tivemos o 

cuidado de verificar a influência do álcool nos parâmetros do sono observados. 

Para tal, os pacientes foram divididos em dois grupos: os que tinham história 

prévia de abuso de álcool (cirrose de etiologia alcoólica única ou associada) e os 

que não tinham história de alcoolismo, e não foi observada diferença significativa 

nos parâmetros do sono entre estes dois grupos. Esta ausência de diferenças 

sugere que a cirrose poderia ser vista como o fator determinante dos aspectos do 

sono observados no grupo estudado, não a sua etiologia. A única diferença 

encontrada é de difícil explicação, já que o esperado seria o contrário, se 

pensássemos numa potencialização dos efeitos crônicos do álcool. 

A alta incidência de PLMS em nossa amostra de pacientes cirróticos, 

sem relação com distúrbios causadores de PLMS ou Síndrome de Pernas 

Inquietas (anemia, níveis de ferro e tranferritina plasmáticas ou insuficiência 

renal), levantou alguns questionamentos. Os movimentos periódicos dos 

membros no sono são movimentos repetitivos e estereotipados das extremidades 

superiores e inferiores que ocorrem durante o sono. Estas atividades motoras 

foram originalmente documentadas nos membros inferiores em pacientes com 

Síndrome das Pernas Inquietas (Montplaisir et al., 2003). A Síndrome de Pernas 

Inquietas (SPI) pode ser conceituada como uma condição clínica que se 

caracteriza por uma intensa necessidade de mover as pernas e algumas vezes, 

também outras partes do corpo, geralmente acompanhada por uma forte 

sensação de desconforto na perna afetada. Nessa síndrome, os sintomas mais 
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característicos são os PLMS, e quase sempre esses sintomas são exclusivos dos 

pacientes com SPI (Montplaisir et al., 2003). 

No presente estudo não foi aplicado questionário específico para 

diagnóstico de SPI (GBE-SPI, 2007). Eles foram depois relatados em várias 

doenças e também em indivíduos normais, principalmente idosos. Para verificar a 

possível influência da idade, fizemos uma análise de covariância (ANCOVA), em 

relação à idade dos voluntários e a diferença significativa em relação ao PLMS 

persistiu após esta análise. Os PLMS são também associados com múltiplas 

queixas de sono/vigília, incluindo dificuldade de iniciar o sono, despertares 

noturno e sonolência diurna. Todas estas queixas foram observadas no grupo 

cirrótico. Além disso, os PLMS são frequentemente relacionados a sinais 

eletrencefalográficos de despertares. Estes despertares podem ser de curta 

duração, insuficiente para serem estagiados como vigília e são portanto 

denominados micro-despertares. No entanto, na nossa amostra, o aumento de 

micro-despertares não foi observado no grupo cirrótico. Ao contrário, o índice de 

micro-despertares (número de micro-despertares por hora de sono) foi mais 

elevado no grupo-controle. Este fato necessita ser mais bem compreendido, 

talvez com o estudo da microestrutura do sono, como será discutido adiante. 

O controle do sistema motor humano é um complexo ato resultante 

de um mecanismo intricado e finamente balanceado (Chokroverty et al., 2003). 

Desordens do movimento resultam da quebra em algum ponto deste mecanismo, 

produzindo o aparecimento de sintomas positivos (discinesias, tremores, abalos, 

movimentos) ou negativos (paresias, parestesias). O sono pode suprimir, 

influenciar ou alterar o transtorno do movimento que ocorre durante o dia. A 

fisiopatologia dos PLM ainda é controversa, mas estudos recentes, relacionam-na 

à desinibição neuronal na região do tronco cerebral e espinhal superior associado 

à diminuição da transmissão dopaminérgica, facilitando a excitabilidade dos 
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neurônios da medula espinhal, liberando o movimento (Esteves et al., 2009). A 

resposta satisfatória das medicações dopaminérgicos no tratamento para SPI 

(GBE-SPI, 2007), suporta a hipótese da disfunção na neurotransmissão 

dopaminérgica nesta patologia. Recentes estudos demonstraram a diminuição do 

número de receptores dopaminérgicos tipo D2 em pacientes com PLMS e SPI 

(Chokroverty et al., 2003). De acordo com esses achados, poderíamos procurar 

relacionar a disfunção dos receptores D2 encontrada em pacientes cirróticos com 

o número elevado de PLM encontrada neste grupo. 

Uma forma interessante de estudar o PLMS seria relacioná-lo ao 

padrão alternante cíclico. De fato, Terzano et al. (1985) estudaram mudanças 

lentas periódicas no EEG do sono e lançaram a hipótese de que este padrão 

poderia ser responsável pela periodicidade do PLMS. Para colaborar com esta 

hipótese são frequentemente observadas mudanças no EEG precedendo o PLMS 

(Montplaisir et al., 2003). Este seria um importante desdobramento do atual 

estudo, ainda mais quando se leva em conta que este padrão estaria ligado a 

possível fragmentação encontrada nos pacientes com cirrose. 
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Os parâmetros de sono estudados mostraram pior qualidade de 

sono no grupo cirrótico quando comparado ao grupo-controle, com redução da 

eficiência do sono e do aumento da latência do sono REM associado à redução 

desta fase. Houve relatos de sonolência excessiva diurna nos questionários 

aplicados nos cirróticos, entretanto não identificados pela ESE. Foi observada 

maior ocorrência de movimentos periódicos de membros no sono dos cirroticos. 

Também foi demonstrada influência da gravidade da cirrose hepática sobre os 

parâmetros do sono em cirróticos, notadamente na porcentagem do sono REM e 

latência para este estágio do sono.  

As limitações ao estudo são decorrentes do grupo estudado, 

formado por pacientes atendidos em um hospital universitário que recebe 

pacientes em estágios mais avançados de CH, e talvez reflita em pacientes mais 

graves. Para perspectivas futuras seria interessante a comparação com outras 

doenças hepáticas crônicas e desta maneira tentar diferenciar se o distúrbio do 

sono já seria um estágio precoce de EH.   
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Anexo 1: Carta de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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Anexo 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu,______________________________________________ fui convidado a participar de 

projeto de pesquisa da UNIFESP/EPM denominado: Aspectos do sono em pacientes 

com cirrose hepática compensada. 

Aceitei participar do mesmo, após explicação detalhada dos procedimentos realizados, 

riscos e benefícios envolvidos nesta pesquisa, como abaixo serão explicadas. A cirrose 

hepática é consequência do mau funcionamento do fígado, devido a diversas causas. 

São as mais comuns as causadas por hepatites (B,C), etilismo crônico e provocadas por 

medicamentos. O fígado tem diversas funções no organismo. Entre essas funções a 

eliminação ou degradação de substâncias tóxicas tem importância, pois provavelmente 

por mau funcionamento hepático essas substâncias tendem a acumular-se no sangue. 

Dessa forma chegam ao cérebro causando alterações inicialmente leves de raciocínio, 

memória e de SONO. 

1. O objetivo desse estudo é determinar as alterações no sono encontradas nos 

pacientes com cirrose hepática. 

2. Os procedimentos realizados têm como função detectar e classificar as alterações 

do funcionamento hepático e do sono. 

3. Descrição dos procedimentos. 

− Testes sanguíneos de rotina (para avaliação da função hepática e da concentração 

de amônia – possível causadora dos sintomas neurológicos). Será colhido sangue 

por punção periférica da veia e artéria no antebraço, podendo provocar dor e bem 

raramente pode levar a complicações sérias como lesão da artéria. 

− Polissonografia (exame realizado durante a noite), o paciente dormirá durante 1 noite 

em nosso laboratório do sono, onde será monitorizado. 

− Questionários sobre hábitos e características do sono. 

− Todos resultados estarão à disposição do paciente após a execução dos mesmos. 

4. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador 

é o Dr. Vinicius V. Teodoro (tel. 50412148) que pode ser encontrado na Rua 

Napoleão de Barros, 925 – Vila Clementino Tel: 55390155 ou Marselhesa, 500 – 

Instituto do Sono. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 

Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@epm.br. Em caso de urgência, ou caso o contato por algum motivo 

não seja possível, os pacientes podem se dirigir ao Pronto Socorro do Hospital 

São Paulo, situado a R. Napoleão de Barros para assistência adequada. 

5. É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na Instituição. 

6. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros 

pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. 

7. Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 

mailto:cepunifesp@epm.br
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relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 

absorvida pelo orçamento da pesquisa. Será oferecido café da manhã após 

realização dos exames de sangue. 

8. Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 

tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem 

direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente 

estabelecidas. 

9. Há o compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa. 

 
Finalmente, após as informações acima, me julgo esclarecido quanto à natureza da 
pesquisa na qual estou sendo envolvido e estou a par dos benefícios e malefícios 
possíveis. Da mesma forma, não me sinto obrigado ou coagido a participar do estudo. Sei 
que ainda se quiser desistir ou recusar a proposta, isso é possível sem que venha a ter 
prejuízos quanto à qualidade do meu atendimento nessa instituição, bem como meu 
relacionamento com a equipe médica que me dá assistência. Para tanto, assino abaixo: 

 
 
 

Assinatura do paciente/representante legal Data ___/___ /___ 

 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 
 
 

Assinatura do responsável pelo estudo Data ___/___ /___ 

 
 
 
 
São Paulo ______de___________________de________ 
 
 
Ass: _____________________________________________ 
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Anexo 3: Escala de Epworth. 

 
ESCALA DE SONOLÊNCIA DIURNA DE EPWORTH 

 
 
Leia com atenção: Qual é a probabilidade de você “cochilar” ou adormecer nas situações 
que serão apresentadas a seguir, em contraste de estar sentindo-se simplesmente 
cansado? Isto diz respeito ao seu modo de vida comum nas situações atuais. Ainda que 
você não tenha feito, ou passado por nenhuma destas situações, tente calcular como 
poderiam tê-lo afetado. Utilize a escala apresentada a seguir para escolher o número 
mais apropriado para cada situação. 

 
 

Nenhuma chance de cochilar 0 pontos 

Pequena chance de cochilar 1 ponto 

Moderada chance de cochilar 2 pontos 

Alta chance de cochilar 3 pontos 

 
 
 

Sentado e lendo  

Vendo televisão  

Sentado em local público (sala de espera, cinema, teatro, igreja)  

Como passageiro de carro, ônibus ou trem, andando 1 h sem parar  

Deitado para descansar à tarde, quando possível  

Sentado e conversando com alguém  

Sentado calmamente após o almoço (sem tomar álcool)  

Dirigindo carro, num trânsito intenso, enquanto pára por uns minutos  

TOTAL DE PONTOS  
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Anexo 4: Questionários do sono 
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ABSTRACT 



ABSTRACT 

 

Hepatic cirrhosis is a serious public health issue in the world, since it was a very 

common disease, with a great impact. The occurrence of liver structural alterations 

has various consequences, including neurological ones. The patient with cirrhosis 

presents several clinical manifestations that involve alterations on his biological 

functions such as sleep and waking. Study objective: The aim of this study was 

to characterize sleep parameters and sleepiness in cirrhotic patients and to assess 

a possible influence the severity level of this disease on these parameters. 

Design: It was a case-control study. Setting: The hepatology outpatient service of 

Hospital São Paulo (UNIFESP/EPM) and Sleep Institute and diagnostic center of 

Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia (AFIP). 42 cirrhotic patients 

and 42 volunteers without hepatic disease were submitted to an all night 

polysomnographic evaluation. They also answered sleep questionnaires as well as 

the Epworth Sleepiness Scale. The severity of the illness was assessed by the 

prognostic model of Child-Turcotte-Pugh and MELD scores. Results: There was 

no difference in age, gender and BMI between cirrhotic patients and volunteers. 

However, the polysomnographic findings showed lower sleep efficiency, as well as 

an increase in the REM sleep latency and a lower REM sleep percentage in the 

cirrhotic group when compared with the control group. The cirrhotic patients also 

showed higher frequency of Periodic Limb Movements in Sleep than the controls. 

There was a significant difference among Child-Turcotte-Pugh groups in regard to 

REM sleep percentage, significantly lower in group C when compared to group B 

and group A. No significant differences were detected between the scores of both 

groups in the Epworth Scale. Conclusion: The findings suggest that cirrhotic 

patients had a worse quality of sleep when compared with the control group and 

higher occurrence of PLMS. There was also an influence of the severity of liver 

failure in some sleep parameters. 

 

Key words: hepatic cirrhosis, polysomnographic evaluation, Child-Turcotte Pugh, 

sleep parameters, REM sleep. 

 


