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RESUMO

A narcolepsia é uma doença crónica do sono (AASM, 2005).

Como noutros países europeus, afecta 47 em 100 000 habitantes em

Portugal (Ohayon et al., 2002).

Os sintomas clínicos têm grande impacto na Qualidade de Vida Relacionada

com a Saúde (QVRS) dos narcolépticos.

Este estudo tem como principal objectivo avaliar a QVRS destes doentes.

Trata-se um estudo transversal, sendo a amostra constituída por 51

indivíduos com narcolepsia, oriundos de Centros de Estudo do Sono de Coimbra e

Lisboa.

Utilizaram-se os instrumentos de medição Medical Outcome Study – 36 item

Short-Form Survey, Escala da Sonolência de Epworth (ESE) e Inventário

Depressivo de Beck (IDB).

Os domínios da QVRS estavam significativamente mais deteriorados do que

a população portuguesa em geral, excepto Função Física (FF) e Dor Física (DR) (p

entre 0,000 e 0,006), mas em consonância com estudos equivalentes. A pontuação

mais baixa verificou-se na Vitalidade (VT) (p=39,93). A deterioração manifestou-se

significativamente maior no Desempenho Físico (DF) (p=0,006), VT (p=0,011) e

Saúde Mental (SM) (p=0,008) na mulher e na FF (p=0,003) e DR (p=0,045) nos

mais velhos. Os narcolépticos com cataplexia mostraram pior perfil da FF (p=0,020)

e Saúde em Geral (SG) (p=0,032), assim como os que referiram a doença há mais

tempo em FF (p=0,048), DR (p=0,015) e SG (p=0,044). Um nível académico mais

elevado conduziu a uma pontuação mais alta na dimensão FF (p=0,046).

A deterioração da QVRS relacionou-se com níveis de depressão mais

elevados (p£0,001), tendo a maioria manifestado algum grau de depressão e um

nível moderado de sonolência diurna, apesar de estarem sob terapêutica, mas os

narcolépticos com diagnóstico há mais de 10 anos apresentaram-se mais

deprimidos.

A situação familiar, a actividade e situação profissional, os sintomas da

narcolepsia (excepto cataplexia), acidentes e terapêutica não influenciaram a

QVRS, nem os níveis de depressão e sonolência diurna.

Palavras chave: Narcolepsia, Qualidade de vida, Sonolência, Depressão
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ABSTRACT

Narcolepsy is a chronic sleep disorder (AASM, 2005).

Similar to others European Countries affects 47/100 000 inhabitants in

Portugal (Ohayon et al., 2002).

The clinical symptoms have a major impact on health-related quality of life

(HRQoL).

This study describes the HRQoL in patients with narcolepsy, in Portugal,

taken from three sleep centres from Coimbra and Lisbon. A transversal study was

done, and the final sample consisted of 51, subjects with the diagnosis of

narcolepsy.

As tools for measuring we used the Medical Outcome Study - 36 item Short-

From Survey (MOS SF-36) to evaluate the quality of life, Beck Depression Inventory

(BDI) for self-assessment depression, and for assessing the excessive sleepiness

daytime, the Epworth Sleepiness Scale (ESS).

HRQoL domains were significantly lower than National surveys, except

Physical Function (PF) and Bodily Pain (BP) (p between 0,000 and 0,006) and

similar to SiL.  SF-36 presented lowest score in Vitality (VT) (39,93). Deterioration

was significantly lower in Physical Role (PR) (p=0,006), VT (p=0,011), and Mental

Health (MH) (p=0,008) in women and in PF (p=0,003) and BP (p=0,045) in elders.

Narcoleptics with cataplexy had worse health profile of PF (p=0,020), and General

Health (GH) (p=0,032), and more disease duration in PF (p=0,048), BP (p=0,015)

and GH (p=0,044). More literacy better PF (p=0,046).

Higher levels of depression related significantly with more deterioration of all

SF-36 dimentions (p £ 0,001). Depression was higher in longer time elapsed after

diagnosis.

No relation with marital status, professional activity and situation, symptoms

of narcolepsy (except cataplexy), accidents, and treatment.

Keywords: Narcolepsy, Quality of life, Sleepiness, Depression
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INTRODUÇÃO

A narcolepsia é uma doença crónica caracterizada por ataques de sono,

sonolência excessiva diurna e fragmentação do sono nocturno à qual se associa a

cataplexia e outros fenómenos do sono REM (AASM, 2005).

Um dos factores genéticos predisponente mais importante é um subtipo do

Antigénio Leucocitário Humano (HLA), o alelo DQB1*0602 do Sistema Major de

Histocompatibilidade (Mignot et al., 1994; Mignot, 1998). Estudos recentes relatam a

ausência da hipocretina nos neurónios hipotalâmicos na etiopatologia da narcolepsia

(Mignot et al., 2002; Nishino et al., 2000; Peyron et al., 2000).

Também os factores genéticos parecem ter um papel importante no surgimento

da doença. Investigações recentes provam que os parentes do 1º grau têm 40 vezes

mais de hipótese/risco de desenvolverem narcolepsia (Dodel et al, 2004).

Embora geralmente considerada uma doença que começa na adolescência

precoce ou nos adultos jovens, 6% dos narcolépticos começam por ter sintomas antes

dos 10 anos de idade. Registos de estudos efectuados em narcolépticos, sugerem que

a sonolência excessiva antecede os outros sintomas em 90% dos doentes e 60% tem

outra sintomatologia entre os 15 e os 30 anos (Broughton & Mullington, 1994).

Pensa-se que, em Portugal e segundo dados de estudos europeus, a doença

afecta 47 em cada 100 000 habitantes (Ohayon et al, 2002). Contudo, reconhece-se

que, de facto, esta doença é pouco reconhecida e diagnosticada/identificada em

apenas 10% do total de portadores, com uma média de evolução de 10 a 20 anos para

o diagnóstico (Morrish et al., 2004).

Broughton e Broughton (1994) registaram que mais de metade das crianças ou

jovens começavam por mau resultado escolar e acima de um terço tinham conflitos

interpessoais com os professores.

As pessoas com narcolepsia têm uma maior possibilidade de acidentes

atribuídos à sonolência excessiva em casa, no trabalho e durante a condução

(Goswami, 1998).

Tal como para qualquer outra doença crónica, também na narcolepsia, os

sintomas clínicos têm um impacto substancial tanto na componente física como na
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psico-social destes indivíduos e consequentemente na sua qualidade de vida (Daniels

et al., 2001; Douglas, 1998).

Vários estudos descrevem mesmo os efeitos psicossociais negativos que esta

doença provoca (Broughton et al., 1984; Broughton & Broughton, 1994; Goswami,

1998). Reimer e Flemons (2003) referem que, não obstante estes efeitos serem

objecto de vários estudos, o mesmo não tem acontecido relativamente à qualidade de

vida que, de acordo com vários autores, pode estar severamente afectada.

Qualidade de vida é um conceito subjectivo, contudo, na sua essência,

relaciona-se com os efeitos percebidos do estado de saúde na capacidade para viver

a vida, contemplando os efeitos positivos e negativos do bem-estar e da vida (Bowling,

1994). A mesma autora adianta ainda uma definição, referindo-a como sendo o nível

óptimo de funcionamento físico, mental, social e de desempenho, incluindo as

relações sociais, percepções de saúde, bom nível de condição física, satisfação com a

vida e bem-estar.

Avaliar qualidade de vida revela-se como um elemento crítico na tomada de

decisões a vários níveis. Os dados obtidos através de medidas de qualidade de vida

são importantes predictores dos resultados de saúde e podem proporcionar a base

para um planeamento racional dos cuidados a prestar, sendo ainda importantes na

avaliação da efectividade de uma intervenção (Goswami, 1998).

Finalmente, a um nível mais global, estas medições permitem às autoridades

adoptar estratégias de contenção de custos (Goswami, 1998).

A subjectividade que está inerente a este conceito e a sua natureza

multidimensional tem levado ao afastamento das medidas unicamente objectivas, que

se mostravam incapazes de medir, por si só, sintomas ou função (Hayes et al., 2000).

A percepção do doente relativamente à sua condição funcional, estado de saúde e

satisfação com as dimensões importantes da sua vida, tem-se revelado de extrema

importância na avaliação do estado funcional e estado de saúde relacionada com a

qualidade de vida (Goswami, 1998; Reimer & Flemons, 2003).

Porém, tal como referem Daniels et al. (2001), a qualidade de vida dos

indivíduos com narcolepsia apenas raramente tem sido objecto de investigação.

Desconhecemos mesmo que algum estudo tenha sido realizado, neste âmbito, no

nosso país.

Assim e pelo já referido relativamente à importância de avaliar a qualidade de

vida relacionada com a saúde, surge este estudo que pretende dar resposta às

seguintes questões: - Qual o nível de qualidade de vida destes indivíduos e quais as

dimensões mais afectadas?; - Quais os factores susceptíveis de influenciar essa

mesma qualidade de vida?.
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OBJECTIVOS

Avaliar o nível de qualidade de vida em doentes com narcolepsia com

diagnóstico atribuído há menos de 5 anos e mais de 10 anos, com e sem terapêutica

dirigida.

Avaliar a relação entre o grau de sonolência e a ocorrência de acidentes de

viação, domésticos e profissionais.

Perceber a influência de variáveis socio-demográficas (sexo, idade, estado civil

e situação profissional), tempo de diagnóstico e duração da doença nos diferentes

perfis de qualidade de vida e depressão.

Avaliar a relação entre o tempo de diagnóstico e o grau da depressão e

sonolência, assim como com o nível de qualidade de vida.

HIPÓTESES DE TRABALHO

A qualidade de vida dos doentes com narcolepsia encontra-se deteriorada nas

diferentes dimensões.

A deterioração da qualidade de vida dos narcolépticos está relacionada com a

sonolência, a depressão, a presença de cataplexia, a existência de acidentes de

viação e o tempo de diagnóstico.

ORGANIZAÇÃO

Este trabalho está dividido em cinco capítulos. No I é apresentada a introdução,

onde se expõem as questões relativas ao problema formulado, objectivos e hipóteses

do estudo.

O segundo capítulo refere-se à fundamentação teórica, onde se abordam

conceitos próprios da narcolepsia, designadamente história, definição, epidemiologia,

factores predisponentes e precipitantes, neurobiologia do sono e narcolepsia,

anatomo-fisiopatologia, aspectos genéticos, características clínicas, patologias

associadas, critérios de diagnóstico, avaliação e tratamento do narcoléptico, impacto

da narcolepsia e qualidade de vida relacionada com a saúde do narcoléptico.

Do capítulo III consta a metodologia adoptada na concretização deste trabalho.

O quarto é dedicado ao estudo empírico, integrando a apresentação dos

resultados obtidos.

O último capítulo, o quinto, é composto pela discussão dos resultados e a

conclusões.

No final são apresentadas as referências bibliográficas e os anexos.
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NARCOLEPSIA

2.1 HISTÓRIA

Em 1877, Westphal descreveu em alemão o primeiro caso da doença no seu

artigo intitulado “Eigenartige mit Einschlafen verbundene Anfalle.”

O termo narcolepsia (do grego narkê: adormecimento ou sonolência e lêptikos:

crise) foi avançado pela primeira vez por Gélineau, em 1880, para descrever a

combinação de ataques de sono e “queda abrupta“ a que chamou “astasias“. Também

o mesmo autor descreveu mais tarde a cataplexia (do grego kata: para baixo e plêxis:

crise ou ataque). Em 1934, Daniels sublinhou que esta doença agrupava quatro

sintomas: sonolência diurna, cataplexia, paralisia do sono e alucinação hipnagógica.

Yoss e Daley chamaram a estes quatro sintomas a tétrada clássica da narcolepsia.

Vogel, em 1960, descobriu os períodos de sono com início em REM no

Electroencefalograma (EEG) dos doentes com narcolepsia (Deflandre et al., 2002;

Overeem et al., 2001).

A detecção de narcolepsia em cães, na década de 70, marcou uma nova era

na investigação desta patologia, levando, à identificação, em 1999, de mutações dos

receptores da hipocretina como causa da doença em cães e ratos. No homem, foi

associada à deficiência de hipocretina, em 2000 (Lin et al., 1999; Nishino et al., 2000,

Mignot et al., 2002).

2.2 DEFINIÇÃO

A narcolepsia é uma doença crónica caracterizada por ataques de sono,

sonolência excessiva diurna e fragmentação do sono nocturno. Pode associar-se a

cataplexia e a outros fenómenos do sono REM, tais como as paralisias do sono e

alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas. A ocorrência súbita de fraqueza muscular

associada ao riso, divertimento ou zanga, tem sido considerada como um sinal

patognomónico (AASM, 2005).

 Na 1ª edição da Classificação Internacional das Doenças do Sono (ICSD), o

diagnóstico de narcolepsia tem dois critérios essenciais: narcolepsia com cataplexia,
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definida como hipersónia que persiste mais do que três meses, à qual se juntam

episódios de cataplexia e narcolepsia sem cataplexia, identificada como hipersónia

com curta latência ao sono e com sintomas relacionados com narcolepsia, tais como

paralisias do sono, alucinações hipnagógicas ou outros distúrbios do sono. De acordo

com esta classificação, no estudo poligráfico do sono (PSG) o REM surge

precocemente após o início do sono (SOREMP) ou, no teste da latência múltipla do

sono (MSLT), dois ou mais SOREMPs (AASM, 1997).

Com a 2ª edição da ICSD-2, efectuada pela American Academy of Sleep

Medicine (AASM, 2005) esta patologia foi reclassificada em subtipos, designadamente,

narcolepsia com e sem cataplexia, narcolepsia devido a situações médicas e não

específica.

2.3      EPIDEMIOLOGIA

A prevalência da narcolepsia com cataplexia tem sido obtida em muitos grupos

étnicos e em diversos países, registando-se grande variação entre distintas

populações. De acordo com a ICDS-2 (AASM, 2005) e Overeem et al. (2001) situa-se

entre 0,02 e 0,18%, sendo, no entanto, menos frequente entre os israelitas e norte-

americanos e denotando-se a maior prevalência entre os japoneses (0,16 a 0,18%).

A prevalência de narcolepsia sem cataplexia, que representa de 20% a 50%

dos casos, é mal conhecida, dada a dificuldade de diagnóstico e ao facto de a

cataplexia poder surgir muitos anos após o início dos sintomas. No entanto, num

estudo que decorreu em Osmsted County, Minnesota, em que foram usados os

registos médicos do projecto de Epidemiologia de Rochester foi possível identificar

não apenas a população de narcolépticos com cataplexia (0,036%), mas também os

sem cataplexia (0,021%) (Mignot et al., 1997; Silber et al., 2002).

Relativamente à incidência, é reportado que esta doença ocorre em

aproximadamente 26 a 47 indivíduos por 100.000. Através dum estudo epidemiológico

realizado em cinco países, nomeadamente, Reino Unido, Espanha, Portugal,

Alemanha e Itália, apurou-se que esta doença afecta 47/100 000 habitantes desta

região europeia (Hublin et al., 1994; Ohayon et al., 2002).

Embora Silber et al. (2002) refiram que a narcolepsia predomina nos homens, a

maioria dos estudos reportam uma frequência similar para os dois sexos.

Aparece na maior parte das vezes entre os 15 e 30 anos. Porém, a narcolepsia

pode iniciar-se antes da puberdade, uma vez que 6% dos casos começam antes dos
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dez anos, sendo o seu aparecimento depois dos 55 anos extremamente raro

(Broughton & Mullington, 1994). Dauvilliers et al. (2001) referiram 23,40 e 24,42 como

médias de idade de início de narcolepsia, respectivamente, em França e Canadá, mas

verificaram a ocorrência de dois picos de início da doença, nomeadamente aos 15 e

aos 35 anos. O caso mais precoce em idade foi registado por Sharp e D’Cruz (2001),

que detectou sintomas típicos de narcolepsia numa criança de 12 meses.

Há uma baixa prevalência de casos familiares. O risco de um parente do 1º

grau desenvolver narcolepsia com cataplexia é de 1 a 2 %. A maioria dos doentes são

não familiares, embora os factores genéticos sejam também importantes, podendo ser

tidos como predisponentes ao desenvolvimento da narcolepsia (Mignot, 1998).

2.4    FACTORES PREDISPONENTES E PRECIPITANTES

Muitos casos de narcolepsia tiveram a influência de factores ambientais para o

desenvolvimento da doença, atendendo ao facto do início da doença acontecer

tipicamente na adolescência e não no nascimento (Dauvilliers et al., 2003; Okun et al.,

2002).

Como factores desencadeantes, são frequentemente citados o traumatismo

crânio-encefálico (TCE), mudanças bruscas nos hábitos de sono-vigília ou diversas

infecções (Honda, 2003; Lankford et al., 1994; Mueller-Eckhardt et al., 1990).

Globalmente, os narcolépticos registam uma maior proporção de

acontecimentos marcantes na sua vida no ano precedente ao início dos sintomas, do

que os indivíduos que não desenvolveram esta doença (Mercer et al., 1997; Orellana

et al., 1994).

Em pré-adolescentes com narcolepsia, o início de sintomas tais como

irritabilidade, baixa tolerância à frustração, crises de raiva e oscilações severas do

humor são, muitas vezes, precedidos de um período de stress emocional, que pode

desencadear o início da doença (Kotagal et al., 1990).

Tem vindo a registar-se um maior número de casos de narcolepsia em pessoas

nascidas em Março, assim como a frequência se tem denotado menor nas nascidas

em Setembro, o que sugere a influência de factores peri-natais ambientais (Dahmen &

Tonn, 2003).

O facto de quase todos os narcolépticos com cataplexia serem portadores do

antigénio leucocitário humano (HLA) DQB1*0602, quando comparados com 12% a
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38% da população geral com este subtipo, é apontado como um factor genético

predisponente à narcolepsia (AASM, 2005).

2.5     NEUROBIOLOGIA DO SONO E NARCOLEPSIA

O sono e a vigília são controlados por uma rede de neurotransmissores e

neuromoduladores, tais como o glutamato, GABA, glicina, 5-hidroxitriptamina (5-HT),

dopamina (DA), noradrenalina (NA), histamina (HA), acetilcolina, adenosina,

neuropeptídeos, citoquinas e prostaglandinas (Pace-Schott & Hobson, 2002).

De acordo com estes autores, o modelo original de interacção recíproca

descrito na década de 70, por Hobson e McCarley, sugeria que o sono REM parecia

ser controlado por dois grupos de neurónios (núcleos) que interagem entre si,

designadamente os REM-off e  REM-on. Os primeiros são assim chamados por

estarem em repouso durante o REM. Anatomicamente parecem ser monoaminérgicos,

contendo neurotransmissores denominados monoaminas, como a seretonina, nos

núcleos da raphe dorsal e noradrenalina, no núcleo locus coeruleus e estão ligados à

indução do sono REM por desinibir neurónios REM-on no final de um período de sono

NREM. Em contraste, os neurónios REM-on são selectivamente activados durante o

sono REM e parecem ser colinérgicos, dado que utilizam como neurotransmissor a

acetilcolina, e localizados nos núcleos pedunculo-pôntico e tegumento laterodorsal.

Estes neurónios induzem o sono REM, libertando a acetilcolina na formação reticular

da protuberância, o que, por sua vez induz o “despertar cortical” e outros elementos do

sono REM.

Portanto, segundo este modelo o tonus das monoaminas protuberanciais está

elevado na vigília, baixa no sono e está quase ausente no sono REM, enquanto o

tonus da acetilcolina está elevado tanto durante a vigília como no sono REM (Pace-

Schott & Hobson, 2002).

O tonus elevado das monoaminas e da aceticolina durante a vigília contribuem

para a dessincronização electroencefalográfica tanto por uma via directa, através de

projecções corticais, como indirecta por projecções talâmicas (Zeitzer et al., 2006).

Mais recentemente, tem sido mostrado que o sono abrange um grande número

de grupos de células e sistemas que se estendem para dentro do hipotálamo e

diencéfalo com projecções descendentes para a medula espinhal. A importância

destas projecções pode ser mais evidente durante o sono REM, quando há uma

inibição bulbar e medular dos músculos esqueléticos, resultando numa atonia
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completa dos músculos antigravíticos. Esta queda de tónus depende da actividade de

neurónios colinérgicos na formação reticular da protuberância. Estes neurónios

descem através do bulbo, inibem os motoneurónios medulares pela activação dos

interneurónios inibidores glicinérgicos Os interneurónios que contêm GABA e glicina

poderão ser fundamentais neste mecanismo. Tem sido hipotetizado que a cataplexia

observada nos narcolépticos pode ser uma activação aberrante destas vias inibitórias

durante o despertar, ou seja, ”uma entrada abrupta em REM“ (Hishikwa & Shimizu,

1995).

Hipoteticamente esta activação pode ser induzida quer pela desinibição das

vias inibidoras do tonus muscular, quer pela não facilitação das vias que mantêm esse

tonus; porém os mecanismos e vias precisos que induzem a cataplexia são

desconhecidos (Zeitzer et al., 2006).

A cataplexia poderá ser, contudo, uma consequência da redução

monoaminergica (especialmente dopaminérgica e/ou adrenérgica) em conjunto com

hipersensibilidade colinérgica (receptores muscarínicos M2). Os receptores

dopaminérgicos D2/D3 têm também um papel essencial nos episódios da cataplexia,

sendo sugerido que a injecção local nestes receptores pode causar cataplexia (Okura

et al., 2000; Reid et al., 1994).

As conexões entre o sistema límbico e os núcleos da protuberância explicam

provavelmente a acção das emoções sobre o desencadear dum ataque cataplético,

embora estas vias ainda não tenham sido identificadas (Overeem et al., 2001).

Um outro estimulador da vigília do grupo de células no hipotálamo lateral que

contem dois neuropeptídeos, hipocretina -1 e -2 (também referido como orexina A e B)

foi descoberto quase simultaneamente em 1998 por dois grupos de investigadores (De

Lecea et al., 1998; Sakurai et al., 1998). Os neurónios que produzem estes peptídeos

(ambos codificados pelo gene preprohipocretina) projectam para quase todas as áreas

cerebrais, enervando muitos núcleos envolvidos na regulação do sono e vigília

(Marcus et al., 2001).
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2.6     ANATOMO-FISIOPATOLOGIA

A partir da última Classificação Internacional das Doenças do Sono (2005), a

narcolepsia com e sem cataplexia são consideradas duas entidades diferentes.

A compreensão da sua fisiopatologia evoluiu muito após a identificação, em

1996, de dois peptídeos segregados pelo hipotálamo, nomeadamente a hipocretina-1

(Hcrt-1) e a hipocretina-2 (Hcrt-2), também designada por orexina, conhecendo-se

hoje, que é causada por uma deficiência adquirida na produção de orexina A

(Overeem et al., 2001).

Um grupo pequeno de células secretoras de hipocretina (15 000 a 80 000

neurónios) têm projecções tanto para o hipotálamo como para outras áreas cerebrais,

das quais, duas das maiores são para o córtex cerebral e outras duas para o tronco

cerebral (Berry, 2003; Mignot et al., 2002; Siegel, 2004).

Há dois receptores específicos para os peptídeos hipocretina, receptor da

hipocretina 1 e 2 (Hcrtr-1, Hcrtr-2), que tem especificidade regional. O receptor da

Hcrtr-1 apenas se liga à hipocretina -1, enquanto o do outro peptídeo, que está

acoplado a uma proteína G, é capaz de se ligar com a mesma afinidade à hipocretina -

1 e à 2 (Arnulf et al., 2006; Gautvik et al., 1996; Sakurai et al., 1998).

Para além do seu papel importante na regulação do ciclo sono-vigília, alguns

efeitos atribuídos às hipocretinas, que carecem de demonstração, prendem-se com o

aumento da frequência cardíaca e da tensão arterial, assim como da taxa sérica, das

prolactinas e do suco gástrico (Overeem et al, 2001; Sakurai et al., 1998).

De acordo com diversos investigadores, citando Arnulf et al. (2006),

considerando a complexidade das projecções cerebrais deste peptídeo tem-lhe sido

associado um papel adicional que inclui modulação do stress, actividade, tonus

muscular, emoções, regulação térmica e metabólica especialmente a nível do apetite e

gasto de energia, assim como da apetência para uso de drogas. Em suma, possuem

efeitos neuroexcitatórios a nível de vários sistemas reguladores, como o cardio-

vascular, homeostase energética e regulação do consumo alimentar.

A ligação entre as hipocretinas e a narcolepsia foi evocada pela primeira vez,

em 1999, pelas equipas de Mignot (Universidade de Stanford) e Yanagisawa

(Universidade do Texas), cujos estudos incidiram, respectivamente, em cães e ratos.

Os ratos desprovidos do gene da orexina denotaram um comportamento tipo

narcoléptico, com diminuição da produção de hipocretina. Os cães com narcolepsia-

cataplexia mostraram ter uma mutação no código genético para o receptor da

hipocretina-2, encontrando-se uma degeneração axonal na amígdala, nucleus septal,

banda diagonal de Broca e mesencéfalo. Nestes animais, observou-se, então, um



12

padrão genético mendeliano do tipo autossómico recessivo para a doença (Lin et al.,

1999; Siegel, 2004).

A narcolepsia humana difere da canina, pois no homem é causada por uma

diminuição de hipocretina devido à perda de células hipocretinérgicas no hipotálamo,

apresentando muitos narcolépticos com cataplexia e mais raramente os sem

cataplexia, no líquido cefalo-raquidiano (LCR), concentrações baixas ou ausência de

hipocretina -1 (Black, 2005; Mignot et al., 2002; Peyron et al., 1998).

Em termos anatómicos, o estudo de doentes com narcolepsia têm mostrado

uma redução relativa do volume da substância cinzenta cortical bilateral

principalmente nas áreas temporal e frontal inferior em cerca de 4% dos indivíduos

(Kaufmann et al., 2002). Por outro lado, os estudos neuroanatómicos que focam o

tronco cerebral para explicar os sinais profundos das disfunções do sono REM e

outros sintomas da narcolepsia não têm revelado anomalias consistentes (Basseti et

al., 1997).

Os défices cognitivos podem estar relacionados não apenas com processos

que interferem com a atenção, mas também com diferenças na organização neuronal

cortical (Henry et al., 1993; Rocha et al., 2004). Kaufmann et al. (2002) encontraram

essas diferenças em 12 narcolépticos, tendo ainda relacionado o processamento da

memória com a actividade cerebral fronto-temporal. Para além disso, observaram

reduções na substância cinzenta à semelhança do que acontece na maioria das

doenças psiquiátricas.

Também o humor depressivo que prevalece por longos períodos na

narcolepsia se tem relacionado à perda do volume cortical orbito-frontal e frontal

subjacente ao joelho do corpo caloso (Drevets et al., 1997).

2.7     ASPECTOS GENÉTICOS DA NARCOLEPSIA

A transmissão familiar desta doença é muito rara, manifestando-se na maioria

dos doentes (99%) narcolepsia esporádica ou não parental, mas mesmo nesses casos

os factores genéticos são importantes. Numa família com um indivíduo atingido, o

risco de um membro de primeiro grau desenvolver a doença, embora pequeno, é 10 a

40 vezes maior do que o observado na população geral (AASM, 2005; Mignot, 1998).

A narcolepsia com cataplexia está fortemente correlacionada ao Haplotipo HLA

DR2. Os estudos mais recentes, por biologia molecular permitem encontrar o alelo

DQB1* 0602 no cromossoma 6, em 98% dos casos (Mignot et al., 1994; Mignot, 1998).
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A associação de narcolepsia com o aumento da incidência do alelo HLA

DQB1*0602 e diminuição de células hipocretinérgicas no hipotálamo lateral levou a

uma teoria imunológica que ganhou força no meio da comunidade científica (Black,

2005).

Alterações no padrão genético da região II de histocompatibilidade, como os

alelos HLA DQB1*0602 e HLA DR2, estão associadas a respostas imunológicas do

tipo auto-agressão como no caso da esclerose múltipla e febre reumática entre outras

(Corcione et al., 2004; Wagner et al., 2002).

Como já foi referido, ao contrário da narcolepsia canina, a que se desenvolve

em humanos não tem uma característica genética (Black, 2005; Mignot et al., 2002;

Peyron et al., 2000).

2.8   CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Na sua expressão completa, os sintomas desta doença constituem uma tétrada

característica que, segundo Deflandre et al. (2002), foi descrita pela primeira vez por

Yoss e Daly, em 1957. Esta tétrada é constituída pela narcolepsia, cataplexia,

paralisias do sono e alucinações hipnagógicas ou hipnopômpicas. No entanto, esta

forma completa apenas está presente em 10 a 15% dos doentes e, além destes,

podem manifestar-se outros sintomas menos específicos (Overeem et al., 2001).

2.8.1 SONOLÊNCIA EXCESSIVA

A sonolência excessiva diurna é o principal sintoma e antecede em 90% dos

casos os outros sintomas da narcolepsia. Clinicamente esta patologia é expressa de

dois modos distintos, seja uma sensação subjectiva contínua de sonolência, seja a

presença de ataques breves e irresistíveis de sono, de 10 a 15 minutos, em média.

Muitos doentes experimentam ambos os tipos, mas, individualmente, um deles pode

predominar. Uma vez que a sonolência ocorra, poderá manifestar-se diariamente, sem

voltar a desaparecer. No entanto, tende geralmente a manter-se estável ao longo dos

anos, com ligeiras flutuações durante semanas ou meses (Overeem et al., 2001).

Usualmente, na maioria dos doentes a sonolência flutua ao longo do dia, com

um padrão individual estereotipado, aliviando temporariamente após um ataque;

contudo a quantidade de sono total está apenas ligeiramente aumentada nas 24

horas, em relação à população normal (Aldrich, 1996; Billiard, 1988).
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A tendência para adormecer facilmente durante o dia foi referida por 4% dos

indivíduos que integraram a amostra de um estudo que decorreu em cinco países da

Europa (Ohayon et al., 2002).

O sono REM ou paradoxal, considerado como o “marcador biológico“ é visto

por alguns como o “marcador incontornável“ da doença. No entanto, estudos recentes

mostram que na narcolepsia, o adormecimento em sono paradoxal não é a anomalia

principal. As outras fases do sono têm igualmente uma distribuição anómala. Admite-

se hoje que são os ritmos ultradiários que estão perturbados, manifestando-se por um

período superior a 120 minutos (Basseti & Aldrich, 1996; Nishino et al., 2000).

2.8.2 CATAPLEXIA

A cataplexia é interpretada como uma manifestação da atonia muscular do

sono paradoxal (sono REM) que ocorre em vigília. Está presente em 70% dos

indivíduos com narcolepsia, sendo inaugural em 5 a 8% dos narcolépticos. Manifesta-

se através da uma queda abrupta do tonus muscular ainda que o doente esteja

sempre consciente. Os ataques, que são breves, ultrapassando raramente um minuto,

podem ocorrer com uma frequência de até 10 por dia a menos de um evento por mês

(Guilleminault & Gelb, 1995).

Estes eventos catapléticos podem ser generalizados, envolver ambos os lados

ou limitar-se a uma parte do corpo. Todos os músculos estriados podem ser atingidos,

à excepção dos oculares e dos próprios da respiração que permanecem conservados,

mas as regiões preferencialmente atingidas são os joelhos, a face e a nuca (Overeem

et al., 2001; Guilleminault & Gelb, 1995).

Relativamente à sua severidade, estes eventos podem ser tão subtis que só

sejam reconhecidos por observadores experientes, passando despercebidos ao

próprio doente. O facto de nalguns indivíduos se manifestarem de modo severo e

abrupto, não significa que ocasionem lesões, pois como leva alguns segundos a atingir

o seu máximo, pode dar tempo ao narcoléptico para se sentar ou encontrar um

suporte no início do ataque (Overeem et al., 2001). Alguns ataques ocorrem sem que

nada detectável os desencadeie, mas a maioria é provocada por emoções, sendo a

mais típica o riso. Outras situações incluem o sentir-se alegre ou zangado, o tentar

responder rapidamente e encontros inesperados com alguém conhecido (Anic-Labat et

al., 1999; Lammers et al., 2000; Overeem et al., 1999).

O exame neurológico durante um evento cataplético revela que, além da

atonia, se observa perda dos reflexos miotáticos e, algumas vezes, os cutâneo-

plantares apresentam resposta em extensão (Guilleminault & Gelb, 1995).
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O chamado “status cataplecticus” tem sido descrito especialmente depois da

supressão súbita de alguma medicação (Hishikawa & Shimizu, 1995).

No que se refere a este sintoma, foi encontrada uma prevalência de 1,2% na

população entrevistada que sentia fraqueza muscular durante uma emoção forte, em

quatro países europeus, incluindo Portugal (Ohayon et al., 2002).

2.8.3 ALUCINAÇÕES

As alucinações são episódios em que há alteração da percepção real de um

objecto que não existe, ou seja, sem estímulo externo que a desencadeie. Sendo a

percepção da alucinação de origem interna, alheia a todas as variáveis que podem

acompanhar os estímulos ambientais, tais como luz, som, etc., os objecto são, muitas

vezes, percebidos mais nitidamente que os reais (AASM, 2005).

É um dos sintomas que compõe a tétrada da narcolepsia. As sensações

experimentadas pelo indivíduo, que se manifestam de modo bizarro, assustador ou

pelo contrário agradável, podem ser visuais, auditivas, olfactivas, gustativas,

somatosensoriais ou vestibulares. Sempre que surgem na transição da vigília para o

adormecer são chamadas de alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas quando

acontecem ao acordar. Sendo semelhantes a um sonho que ocorre num estado de

vigília parcial, são consideradas intrusões do sono REM (Jackson & Backman, 1996;

Liddon, 1967).

A duração duma alucinação é sempre inferior a 10 minutos e a sua frequência,

no mesmo doente, pode variar de uma por mês a várias por dia. Estão presentes em

30 % dos narcolépticos, embora muitos deles não as mencionem espontaneamente

(Overeem et al., 2001).

Na população em geral, as alucinações hipnagógicas são muito frequentes.

Nalguns países da Europa foi constatado que a prevalência era 24,1%, mas quando

identificada com os respectivos países, verificou-se a maior percentagem no Reino

Unido (37%) e a mais baixa (10,4%) foi registada em Portugal (Ohayon et al., 2002).

A prevalência de intrusões recorrentes dos elementos do sono REM na

transição entre o sono e a vigília, na população em geral, excede em muito a

verificada nos narcolépticos, o que leva os investigadores a concluir que as

alucinações não são específicas da narcolepsia (Ohayon et al., 1996; Ohayon et al.,

2002).

2.8.4 PARALISIAS DO SONO

As paralisias do sono referem-se à incapacidade em movimentar ou falar. A

fraqueza é geralmente generalizada, sendo os doentes incapazes até mesmo de



16

efectuar pequenos movimentos, tais como abrir os olhos ou mexer um dedo, ainda que

entenda e veja o que se passa à sua volta. São chamadas de hipnagógicas se

acontecem ao adormecer ou hipnopômpicas se ocorrem ao acordar, e tanto no sono

nocturno como num acesso de sono diurno (Billiard, 1988; Dyken et al., 1998;

Hishikawa & Shimizu, 1995).

Citando diferentes autores, Bassetti e Aldrich (1996) referem que os episódios

são mais comuns quando os indivíduos estão em stress, ou têm sono irregular,

privação do sono ou estão em posição desconfortável. Alguns só experimentam

paralisia do sono quando estão em decúbito dorsal. Embora já tenham sido registados

episódios com duração superior a 30 minutos, estes autores adiantam que usualmente

duram menos de 10 minutos.

A prevalência das paralisias do sono ainda não está bem esclarecida. Porém,

num estudo efectuado por Ohayon et al. (2002) reportaram que 6,2% da população em

geral da Alemanha, Itália, Portugal e Espanha, já tinham experimentado pelo menos

um episódio, em qualquer momento da sua vida e que as paralisias hipnopômpicas

eram mais frequentes.

O facto de se verificar uma maior prevalência de paralisias do sono na

população em geral do que nos narcolépticos, leva os investigadores a concluir que, à

semelhança com o que se passa relativamente às alucinações, este sintoma não é

exclusivo da narcolepsia (AASM, 2005; Ohayon et al., 1999; Ohayon et al., 2002).

2.8.5 DISTÚRBIOS DO SONO NOCTURNO

Os distúrbios do sono nocturno são considerados como sendo o quinto

componente da “tétrada”. Embora os narcolépticos tenham, tipicamente, uma curta

latência ao início de sono, é comum terem acordares frequentes. Muitos destes

períodos em que estão acordados são breves, mas algumas pessoas podem

permanecer despertos durante horas, isto é, terem queixas de insónia nocturna

(Broughton & Broughton, 1994).

2.8.6 OUTROS SINTOMAS

Alguns sintomas são menos importantes para o diagnóstico da narcolepsia,

mas são frequentemente observados e podem, pelo menos em parte, compartilhar os

mecanismos patofisiológicos com os cinco sintomas clássicos (Overeem et al., 2001).

Os comportamentos automáticos são caracterizados por actividade durante o

estado de sonolência que muitas vezes precede o ataque de sono. Ocorrem em cerca

de 40% dos narcolépticos, que, em regra, apresentam amnésia parcial ou total
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relativamente a estes episódios e têm geralmente uma duração de minutos, com uma

variação que pode ir de segundos a mais de uma hora (Guilleminault et al., 1975).

A evidência existente sugere que não há défice de memória especificamente

relacionada com a doença, apesar de existirem registos subjectivos da sua

deterioração, principalmente da recente, por cerca de 50% dos narcolépticos

(Broughton et al., 1981; Rogers & Rosenberg, 1990). Estas alterações são usualmente

atribuídas à sonolência diurna que perturba os processos perceptuais básicos da

interpretação dos estímulos. O fenómeno é difícil de captar nos laboratórios

neuropsicológicos de estudos da memória, pois nestas circunstâncias, o doente tende

geralmente a mobilizar toda a sua atenção para o que está a fazer (Hood & Bruck,

1997). Os narcolépticos têm desempenhos significativamente piores que os integrados

em grupos de controlo, na recordação de palavras, memória incidental (avaliação da

frequência de ocorrência) e latência de respostas. O facto de, nestes indivíduos, a

resposta estar demorada tem sido atribuído a um défice no processamento da

informação e não a qualquer problema a nível da velocidade das respostas motoras.

(Henry et al., 1993).

A fadiga não é um sintoma inerente à narcolepsia, mas uma queixa não

específica, com alta prevalência nestes doentes (Overeem et al., 2001).

À sonolência pode associar-se visão enevoada ou diplopia e até mesmo ptose

palpebral. O esforço consciente que o narcoléptico faz para permanecer acordado

pode ocasionar diplopia. Esta revela-se frequentemente e, embora não seja muitas

vezes valorizada, pode ser uma das primeiras manifestações da doença (Chee, 1968).

2.9 PATOLOGIAS ASSOCIADAS À NARCOLEPSIA

A apneia do sono e os movimentos periódicos são mais prevalentes nos

narcolépticos, mas apenas os últimos predominam nestes indivíduos quando

comparados com a população em geral, de acordo com um estudo de Baker et al.

(1986). Estes autores concluíram, ainda, que dos indivíduos com esta patologia, os

homens registaram índices mais elevados de apneia do que as mulheres.

O sonambolismo pode associar-se à narcolepsia e a perturbações respiratórias

nocturnas (Guilleminault et al., 1998).

Tem sido reportado um aumento da prevalência de enxaqueca nos doentes

com narcolepsia, tendo Dahmen et al. (2003) registado, num estudo efectuado a 100

narcolépticos, que 44,4% mulheres e 28,3% dos homens, o que representava duas a
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quatro vezes mais do que no grupo de indivíduos de controlo. Normalmente esta

patologia surgia, em média, cerca de 12 anos após o início da narcolepsia.

Cerca de 7% dos narcolépticos têm distúrbios do comportamento do sono

REM. O tratamento com estimulantes ou antidepressivos tricíclicos pode induzir ou

exacerbar este distúrbio (Schenck & Mahowald, 1992). Esta terapêutica tem sido

também apontada como uma provável causa da disfunção sexual, designadamente, a

diminuição de libido e impotência (Broughton et al., 1994; Roy, 1976).

Estes doentes são, com frequência, obesos. Em estudos efectuados por

diversos investigadores o índice de massa corporal dos narcolépticos é

aproximadamente 10 a 20% mais elevado do que nos grupos de controlo constituídos

por indivíduos saudáveis (Lammers et al., 1996; Overeem et al., 2001; Schuld et al.,

2000).

A tendência para aumentar de peso é intrínseca à criança com narcolepsia e

manifesta-se relativamente cedo no decurso da doença. A correlação encontrada entre

esse aumento e o metabolismo da hipocretina e da leptina pode, no futuro, levar à

compreensão da patogénese da doença (Elmquist et al., 1998; Kotagal et al., 2004).

Embora não propriamente associado à narcolepsia, mas à privação do sono, tem sido

observada, também, uma redução dos níveis da leptina anorexigénica, assim como

aumento no factor orexigénico grelina; concomitantemente verifica-se aumento do

apetite, especialmente para comidas altamente calóricas e com elevados conteúdos

de carbohidratos (Spiegel et al., 2004).

Se bem que a componente metabólica pareça jogar um papel importante nas

diferenças de índice de massa corporal, quando se comparam narcolépticos com

outros indivíduos, estas também podem ser imputadas a consequências psicosociais

da doença (Deflandre et al., 2002; Lammers et al., 1996; Schuld et al., 2000).

O hipotiroidismo é muitas vezes diagnosticado em narcolépticos, mas não há

estudos sistemáticos que mostrem que a prevalência desta doença seja superior

nestes doentes (Overeem et al., 2001).

Tem-se denominado de diversas maneiras os distúrbios de défice da

atenção/hiperactividade desde 1940. Existe controvérsia acerca deste diagnóstico,

quando o seu diagnóstico diferencial produz problemas com doenças da vigília,

síndrome da apneia do sono e narcolepsia (Weinberg & Emslie, 1991).

Em alguns narcolépticos em idade pré-adolescente foram registados episódios

de irritabilidade, baixa tolerância à frustração, crises de raiva e oscilações severas do

humor (Kotagal et al., 1990).
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O grande impacto que a narcolepsia tem no indivíduo pode conduzi-lo a

distúrbios psicológicos importantes, entre os quais se encontra a depressão, sendo a

sua associação reconhecida (Alves et al., 2004; Yang & Clerk, 1998).

Segundo Broughton et al. (1981) 30% dos narcolépticos preenchem os critérios

de depressão. Como algumas características clínicas da depressão se sobrepõem às

da narcolepsia, a coexistência desta patologia dificulta muitas vezes o diagnóstico.

A avaliação efectuada através do Inventário para a Depressão de Beck a 500

narcolépticos do Reino Unido indicou que 56.9% sofriam de depressão, sendo

graduada de moderada a grave em 15,1% dos respondentes (Daniels et al., 2001).

Os narcolépticos são mais susceptíveis de ter distúrbios psiquiátricos,

pontuando geralmente mais alto nos testes psicológicos, incluindo os relativos à

sintomatologia depressiva, do que os indivíduos integrados em grupos de controlo

(Kales et al., 1982; Stepanski et al., 1990).

De acordo com os achados de Broughton et al. (1981), a depressão observa-se

em cerca de um terço dos doentes narcolépticos. Alves et al. (2004) referem que

foram caracterizadas elevadas incidências de distimia e depressão na população de

narcolépticos estudada.

Todavia, num estudo realizado por Kales et al. (1982) e que, segundo estes,

vai ao encontro de resultados precedentes, cerca de metade dos 50 narcolépticos

tinham patologia psiquiátrica, tendo sido diagnosticado depressão crónica a 15

elementos e distúrbio da personalidade em 11, designadamente, obsessivo-

compulsivo, passivo-agressivo, histriónico e personalidades esquizóides.

2.10 CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO

Como já foi referido, com a ICSD-2, a narcolepsia com e sem cataplexia

passaram a ser consideradas duas entidades diagnósticas distintas (AASM, 2005).

Assim, a narcolepsia com cataplexia refere-se à doença quando a presença de

cataplexia é definitiva e usualmente os resultados de MSLT são anormais. No que se

reporta à patofisiologia, em 90% dos indivíduos com esta forma de narcolepsia, a HLA

DQB1*0602 é positiva e, ao analisar o LCR, verifica-se diminuição de Hcrt-1.

Na narcolepsia sem cataplexia o doente não refere clínica de cataplexia ou

esta é duvidosa. O MSLT apresenta latência ao sono inferior a 8 minutos e 2 ou mais

SOREMPs. A patofisiologia é desconhecida, eventualmente por ser heterogénea.
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Porém, 7 a 25% destes doentes têm a Hcrt -1 baixa no LCR e 40% apresentam HLA

DQB1* 0602 positivo (Oka et al., 2006).

A narcolepsia secundária ou sintomática é, como o próprio nome indica, devida

a outra condição de saúde, manifestando-se de modo similar a uma das formas

anteriormente descritas. Em termos patofisiológicos pode apresentar ou não

deficiência de Hcrt -1 e outros distúrbios. As doenças que têm sido associadas com

narcolepsia com cataplexia incluem, tumores, sarcoidose, esclerose múltipla com

lesões no hipotálamo, sindromas paraneoplásicos com anticorpos anti-Ma2, doença

genética de Nieman-Pick tipo C e sindroma Coffin-Lomy. À narcolepsia sem cataplexia

têm-se associado a esclerose múltipla, distrofia miotónica, sindroma de Prader-Willi,

doença de Parkinson e atrofia multi-sistema (AASM, 2005).

Por último, a hipersónia idiopática não se acompanha de cataplexia, nem se

registam SOREMs durante o MSLT. A sua patofisiologia é desconhecida,

provavelmente porque a etiologia é heterogénea. O tempo de sono nocturno pode ou

não estar aumentado.

O diagnóstico da narcolepsia pode ser atrasado por muitos anos,

particularmente quando a cataplexia está ausente no início, embora se venha a

verificar uma diminuição do período que decorre entre os primeiros sintomas e o

diagnóstico, provavelmente, segundo opina Morrish et al. (2004), devido  ao maior

conhecimento médico e esclarecimento da população em geral sobre as

manifestações clínicas da narcolepsia.

Os diagnósticos com que mais comummente se podem confundir a narcolepsia

incluem depressão, doença psiquiátrica, simulação, sindroma relacionado com o

stress, deficiência de ferro, hipotensão arterial e epilepsia (Dordel et al., 2004).

2.11 AVALIAÇÃO DO NARCOLÉPTICO

A avaliação do narcoléptico deve ser completa e compreende diversos

procedimentos tanto subjectivos como objectivos.

A componente subjectiva, para além da entrevista, pode incluir o diário do sono

e questionários padronizados para avaliar a qualidade do sono, a sonolência diurna e

outros sintomas inerentes a esta doença.

As provas objectivas recomendadas nestes doentes contemplam o estudo

polissonográfico do sono nocturno (PSG), seguido do teste da latência múltipla ao

sono (MSLT), com o objectivo de avaliar a severidade da sonolência e despistar outros
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distúrbios do sono concomitantes. Para além destas pode também recorrer-se à prova

da manutenção da vigília, potenciais evocados, pupilometria, exames séricos

(fenotipagem) e do LCR (Bittencourt et al., 2005; AASM, 2005; Overeem et al., 2001;

Schmidt, 1982).

O registo electroencefalográfico (EEG) e o estudo imageológico,

nomeadamente a Tomografia Axial Computorizada (TAC) e a Ressonância Magnética

Cranio-Encefálica (RMN-CE) podem ser utilizados para despiste de outras patologias

associadas e/ou de apoiar o diagnóstico de narcolepsia secundária (Bassetti et al.,

1997; AASM, 2005).

A polissonografia nocturna é usada principalmente para eliminar outras causas

de Sonolência Excessiva Diurna (EDS), entre os quais se encontram a apneia do

sono, a hipersónia ideopática e os movimentos periódicos do sono. Com este exame

demonstra-se a curta latência ao sono REM que, sendo normalmente de 90 minutos,

será em 40 a 50% dos narcolépticos inferior a 20 minutos e em quase todos os

doentes a latência ao sono inferior a dez minutos (Broughton & Mullington, 2005;

Broughton et al., 1988; Komada et al., 2005).

Referindo-se a estudos efectuados por diversos investigadores, Overeem et al.

(2001), diz que se podem encontrar na polissonografia outros achados, tais como uma

baixa eficiência do sono com acordares frequentes, fragmentação do sono, em

particular durante o sono REM, e aumento da percentagem do estadio I.

O teste das latências múltiplas do sono permite avaliar o nível de sonolência e

a latência do sono REM em vários períodos durante o dia (Mignot et al., 2006;

Niedermeyer & Silva, 2005).

Na ICDS-2 (AASM, 2005), o MSLT foi considerado como o instrumento de

diagnóstico principal. Na narcolepsia com cataplexia este teste é recomendado mas

não absolutamente necessário, pois a cataplexia por si só, se típica, é o suficiente

para o diagnóstico. O teste é considerado positivo se a Latência Média do Sono (LMS)

é igual ou inferior a 8 minutos e se forem registados dois ou mais períodos de

SOREMPs.

Duas variáveis são importantes neste teste. A primeira é a média das latências

do sono, que podem ser interpretadas do seguinte modo: uma média inferior a 10

minutos sugere sonolência diurna e abaixo de 5 minutos sonolência excessiva diurna,

com forte indicação de patologias como narcolepsia ou hipersónia idiopática. A

segunda variável consiste na presença de sono REM nos registos. Sabendo que a

latência ao sono REM varia de 60 a 120 minutos numa pessoa saudável, a presença

de 2 ou mais destes episódios nas 5 sestas e com a PSG sem evidenciar outras
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patologias do sono, é considerada um dos critérios de diagnóstico de narcolepsia

(Carskadon et al., 1986).

O Teste de Manutenção da Vigília (TMV), os Potenciais Evocados e a

Pupilometria medem a capacidade para permanecer acordado e reflectem melhor a

sonolência após tratamento (Niedermeyer & Silva, 2005). Este último (medição do

tamanho pupilar e reactividade) pode ser também usado para avaliar o nível de

sonolência em narcolépticos não controlados.

A descoberta de uma associação estreita da narcolepsia, primeiro com o

antigénio HLA DR2 e posteriormente com o DQB1*0602 oferece a possibilidade de a

diagnosticar, baseada em testes genéticos (exames séricos). O uso da fenotipagem

dos HLA é considerado agora um dos melhores utensílios de informação, podendo

inclusivamente tornar-se muito útil para orientar diagnósticos e opções terapêuticas

(Hong et al., 2006; Overeem et al., 2001; Sharp & D’Cruz, 2001).

Em 2000, descreveu-se que nos narcolépticos humanos com cataplexia havia

menor concentração e até ausência de hipocretina no LCR (Mignot et al., 2002;

Peyron et al., 2000). Estudos histocitológicos posteriores confirmaram a diminuição da

população de células hipocretinérgicas no hipotálamo lateral destes doentes, em

necropsia, e consequente diminuição deste peptídeo (Peyron et al., 2000; Black,

2005).

A diminuição dos níveis de hipocretina (abaixo de 110 pg/ml) tem sido

encontrada em narcolépticos e a presença do alelo HLA DQ B1*0602 nos indivíduos

com cataplexia chega a 87% dos casos. Porém, nos que não apresentam este

sintoma, a sensibilidade cai para menos que 30%. Não sendo o estudo da hipocretina

considerado de rotina, poderá a sua dosagem ficar reservada para casos em que

existam dúvidas diagnósticas (Black et al., 2005b; Coelho et al., 2007; de Lecea et al.,

1998; Sakurai et al., 1998).

As manifestações do sono do narcoléptico que o distinguem dos outros

indivíduos aparecem no traçado electroencefalográfico como maior número de

movimentos corporais, presença nas derivações anteriores de actividade de 9-11

ciclos por segundo e menor tendência de actividade de ondas lentas amplas

(Broughton et al., 1988; Rechtschaffen et al., 1963).
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2.12 TRATAMENTO

O tratamento da narcolepsia para que seja efectivo deve ser individualizado e

dependente da severidade da sonolência diurna, cataplexia e fragmentação do sono,

requerendo estratégias tanto farmacológicas como não farmacológicas (Chakravorty &

Rye, 2003).

Dentro da intervenção não farmacológica, ou seja, as chamadas medidas

comportamentais englobam o aconselhamento sobre hábitos de sono. Neste sentido,

o indivíduo deve deitar-se à noite e levantar-se de manhã à mesma hora. As sestas,

que são aconselhadas, devem também ter uma frequência e duração regular, ou

preceder alguma actividade que necessite de elevado grau de atenção (Black et al.,

2005a; Mullington & Broughton, 1993; Roehrs et al., 1986).

O aconselhamento pode visar também dar a conhecer a vertente crónica da

doença, e o posterior potencial desenvolvimento de sintomas que se podem reflectir

em distúrbios do sono REM e os problemas associados à condução e utilização de

máquinas (Black et al., 2005a; Chakravorty & Rye, 2003).

Porque os narcolépticos são mais sensíveis ao sono induzido pelas

propriedades dos carbo-hidratos, é-lhes recomendado que não comam refeições muito

ricas nestes compostos. O consumo de álcool deveria ser evitado por razões idênticas.

Os narcolépticos beneficiam ainda com a realização regular de um programa de

exercícios (Bruck et al., 1999; Chakravorty & Rye, 2003; Garma & Marchand, 1994).

Tradicionalmente o tratamento farmacológico para a narcolepsia com e sem

cataplexia apoia-se num conjunto vasto de medicamentos, na maior parte estimulantes

para a sonolência excessiva diurna e episódios irresistíveis de sono, antidepressivos

para a cataplexia e hipnosedativos para perturbações do sono nocturno. Esta distinção

é artificial, mas muitos fármacos aliviam predominantemente uma das queixas (Billiard

et al., 2006; Zeitzer et al., 2006; Parkes, 1994).

As anfetaminas aumentam a libertação das catacolaminas (dopamina e

noradrenalina) e reduzem a sua recaptação na fenda sináptica pela inibição do

transporte específico da Dopamina e da Noradrenalina. Embora a maioria da evidência

farmacológica indique que o aumento da Dopamina mais do que a Noradrenalina seja

crucial para mediar os efeitos promotores da vigília proporcionados pelas anfetaminas,

a importância fisiológica da dopamina per si na regulação da vigília é deconhecida

(Mignot & Nishino, 2005; Ninan et al., 2004; Zeitzer et al., 2006).

Nos últimos anos, com a introdução do Modafinil, que parece ser um

componente promissor para tratar a sonolência excessiva diurna, dado que a sua

utilização tem demonstrado ser segura e bem tolerada por longos períodos e a eficácia
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comprovada, tem-se observado uma diminuição do uso das anfetaminas e outros

estimulantes (Billiard et al., 2006; US Modafinil in Narcolepsy Multicenter Study Group,

1998). O modafinil é uma droga potente que tem mostrado produzir efeitos benéficos

sobre algumas dimensões da qualidade de vida relacionada com a saúde,

designadamente, de acordo com Dodel et al. (2004), na função física, social e

emocional e também na vitalidade de doentes com narcolepsia.

Muitos estudos centrados no tratamento dos fenómenos de dissociação do

REM têm-se focado na cataplexia. Geralmente, a melhoria da cataplexia está

associada com a redução das alucinações hipnagógicas e paralisias do sono. Os

antidepressivos tricíclicos ou anticatapléticos têm demonstrado ser o tratamento mais

eficaz, pois inibem a recaptação da noradrenalina e serotonina e são potentes

inibidores do REM (Okura et al., 2000; Overeem et al., 2001; Parkes, 1994; Reid et al.,

1994).

Embora as opções de tratamento e sua eficácia sejam limitadas, os distúrbios

do sono nocturno, que podem ser uma queixa major, têm registado algumas melhorias

com o oxibato de sódio (gamma-hydroxibutirato), que é um neurotransmissor e actua

através dos receptores GABAB (ácido g-amino butírico) e talvez através dos seus

próprios receptores. Suprime a actividade neuronal dopaminérgica, com um aumento

consequente do sono de ondas lentas e diminuição do número de despertares

nocturnos, com correspondente aumento da eficácia do sono, para além de actuar

como anti-cataplético (Murali & Kotagal, 2006; Van Cauter et al., 1997; Wong et al.,

2004).

Os efeitos benéficos das benzodiazepinas de curta duração também foram

descritos. Embora o sono nocturno possa ser melhorado com estes fármacos, a

melhoria da sonolência excessiva diurna não é a regra (Broughton et al., 1994; Thorpy

et al., 1992).

A imunoterapia também tem sido utilizada para tratar estes doentes. Embora a

prednisona se tenha demonstrado ineficaz no tratamento de uma criança com esta

patologia numa fase inicial, a utilização da imunoglobulina intravenosa num estadio

primário da doença tem sido reportada como benéfica (Dauvilliers et al., 2004; Hecht

et al., 2003; Lecendreux et al., 2003).

No que se refere ao tratamento com plasmaferese, é consensual que ainda

deve ser sujeito a mais investigação; porém, de acordo com estudos efectuados,

consegue-se alguma melhoria dos sintomas, embora essas se reflictam apenas por

curtos períodos, tornando este tipo de terapia impraticável na narcolepsia, que é uma

doença crónica e, como tal, exige uma terapia continuada (Black, 2005; Chen et al.,

2005).
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O tratamento curativo actual da narcolepsia não é possível. A esperança reside

no desenvolvimento de agonistas selectivos da hipocretina que poderiam ser

administrados para compensar a sua deficiência (Overeem et al., 2001).

2.13     IMPACTO DA NARCOLEPSIA

Para o narcoléptico, tal como para qualquer doente crónico, os sintomas

clínicos têm um grande impacto nas funções psicossocial e física e,

consequentemente, na qualidade de vida (Broughton & Broughton, 1994; Goswami,

1998; Zeman et al, 2004).

Estudos realizados provaram que os narcolépticos sofrem de severas e

objectivas limitações e dificuldades na sua vida diária, designadamente, a nível

familiar, escolar, trabalho, início e manutenção de emprego, relações interpessoais e

na participação em actividades sociais (Broughton & Broughton, 1994; Broughton et

al., 1981; Daniels et al, 2001).

De igual modo, esta doença tem, claramente, efeitos negativos na qualidade de

vida que não são suficientemente neutralizados pelo tratamento médico, sendo

importante, conforme sugerem Ervik et al. (2006), o diagnóstico e tratamento precoces

para reduzir esses efeitos.

Os estudantes com narcolepsia confrontam-se com vários problemas, devido à

própria doença que, se não tratada ou tratada ineficazmente, provoca sintomas

perturbadores ou embaraçosos, para além de poder condicionar efeitos negativos na

concentração e capacidade de aprendizagem (Douglas, 1998).

Broughton et al. (1981) encontraram que mais de metade dos narcolépticos

acreditavam que o mau desempenho escolar se devia à doença, assim como cerca de

um terço lhe atribuíam os conflitos interpessoais com os professores e o embaraço

quando os sintomas se manifestavam na aula. O que parece emanar deste facto, é

uma psicopatologia e uma auto-imagem pobre precoces.

O pobre desempenho escolar tem levado a pesquisar o défice de memória,

pois alguns narcolépticos referem problemas a esse nível (Broughton et al., 1981;

Henry et al., 1993; Rogers & Rosenberg, 1990).

Muitas vezes, a irritabilidade, as alterações bruscas de humor e a sonolência

excessiva manifestadas pelos narcolépticos são mal interpretadas pelos professores

que os consideram “sornas”, indiferentes ou mesmo simuladores (Reimao & Lemmi,

1999; Kales et al., 1982).
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As alucinações hipnagógicas, por vezes interpretadas como episódios

psicóticos, podem ser muito perturbadoras, levando os doentes a questionar a sua

sanidade mental e a não receberem tratamento por não apresentarem esta queixa aos

seus médicos, com medo de um diagnóstico psiquiátrico (Goswami, 1998).

Em estudos efectuados e que visam o impacto da narcolepsia, podemos

constatar que têm sido observados altos níveis de incidência de problemas

ocupacionais, quando comparados os grupos de controlo (Broughton et al., 1981;

Kales et al., 1982).

Os narcolépticos enfrentam não só o perigo de lesões acidentais, mas também

o baixo desempenho e a perda de emprego, devido aos sintomas que podem

manifestar-se no meio laboral (Briones et al., 1996; Kales et al., 1982).

Segundo Broughton et al. (1981), as principais razões que os narcolépticos

apontam para os seus problemas com a actividade profissional são os ataques de

sono (95%), dificuldade de concentração (43%), problemas de memória (31%) e

interpessoais (24%) e alterações na personalidade (18%).

Estes investigadores notaram que os efeitos socioeconómicos desta patologia,

quando comparados com os de controlo, incluíam diminuição da qualidade do trabalho

(78% vs 9%), que tende a tornar-se irregular, com ausência de promoção (3,8% vs

0%) e redução salarial (47% vs 1,2%), provocando medo de perder o emprego (49%

vs 0%) e insegurança (11% vs 0%) (Broughton et al., 1981).

Num estudo que incidiu sobre 50 adultos narcolépticos com cataplexia, Kales et

al. (1982) observaram que a quase totalidade (46) dos elementos da amostra referiam

ter problemas de trabalho e 80% tinham adormecido várias vezes durante a actividade

laboral. Do total dos participantes 24% disseram ter abandonado o trabalho e 18%

tinham sido despedidos devido à doença. Os investigadores concluíram, ainda, que os

narcolépticos eram desconsiderados pelos empregadores, que não percebiam que

eles não conseguiam controlar os ataques de sono que sofriam.

Estudos realizados por Daniels et al. (2001) no Reino Unido e Goswami (1998)

em Nova York entre 30 e 37% dos participantes referiram ter perdido ou abandonado o

emprego devido à doença.

Por outro lado, Dodel et al. (2004) observaram que num grupo de 75 doentes

com narcolepsia, à data das entrevistas, 59% estavam desempregados e 43%

atribuíram à doença o facto de não conseguirem trabalho. Devido à narcolepsia 30

destes indivíduos viram os seus salários reduzidos e 40 concordaram ter atraso na

carreira.

Com o início da idade adulta e uma maior responsabilidade associada à

actividade profissional aumentam substancialmente as probabilidades de acontecerem
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acidentes, constituindo um problema sério para a segurança pessoal e pública. As

consequências de acidentes no trabalho podem ser ligeiras ou muito graves, como,

seja o caso de, por exemplo, o indivíduo adormecer enquanto manobra com

maquinaria pesada (Broughton & Broughton, 1994; Mitler et al., 1988).

Os acidentes não ocorrem apenas em ambiente laboral, podendo, antes pelo

contrário, acontecer em qualquer situação e ambiente. Excluindo os de viação, que

expomos posteriormente, os mais comuns, segundo afirma Goswami (1998), foram

documentados por Cohen et al., em 1992, em que 37% se referiam a quedas, 15% a

queimaduras, por exemplo com cafeteiras, 13% a cortes com objectos pontiagudos e

10% dos indivíduos da amostra mencionaram que tinham quebrado objectos.

A perda de controlo durante um ataque do sono ou um episódio cataplético foi

responsável por 50% das lesões, imediatas ou tardias, reportadas pelos participantes

do estudo realizado por Kales et al., em 1982.

Quando um narcoléptico é fumador, a sua segurança física e a dos outros

membros da família pode ser um factor de preocupação, pois o doente pode

adormecer enquanto fuma e causar um incêndio em casa, lesionando-se e até

destruindo os seus haveres (Douglas, 1998). Este tipo de acidentes ocorre em perto

de metade da população de narcolépticos e é substancialmente mais frequentes

nestes doentes (43,3%), quando comparados com epilépticos (5%) e 0% dos

componentes de grupo de controlo (Broughton et al., 1981; Broughton et al., 1984).

A condução de um veículo por um narcoléptico pode acrescer o risco de

acidentes, principalmente nas situações em que o grau de sonolência diurna é grave

(Briones et al., 1996; Douglas, 1998).

Numa revisão efectuada a estudos relacionados com o sono, Aldrich (1989)

refere que Bartel e Kusakciosiu, concluíram que nos EUA, em 1965, morriam

anualmente cerca de 50 000 pessoas devido a acidentes de viação, dos quais 13%

poderiam ser provocados por adormecimento ao volante, durante a condução.

Este autor menciona ainda que, em 71% desses acidentes relacionados com

distúrbios do sono, estavam envolvidos indivíduos com o sindroma da apneia do sono

e narcolépticos.

Broughton et al. verificaram, em 1981, que a cataplexia pode afectar a

condução e que pode ocorrer um episódio em mais de um quarto destes doentes,

enquanto conduzem.

Efectivamente, ao comparar um grupo de narcolépticos com um de controlo, os

autores registaram que, durante a condução, o adormecimento ocorreu em 66%

versus 6,2%, a cataplexia em 29% versus 0% e as paralisias do sono em 11,5 %

versus 0 %; a frequência de eminência de acidente aconteceu em 67% versus 0 % e a
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carta de condução foi suspensa em 6,1% versus 3,9%, havendo um aumento do nível

de insegurança de condução em 16% dos narcolépticos versus 1% nos do grupo de

controlo. Alguns acidentes registados foram particularmente graves, embora nenhum

tivesse resultado em perda de vida.

A comparação dos efeitos da doença na condução de veículos, em três grupos

populacionais, designadamente, narcolépticos, epilépticos e de controlo, levou

Broughton et al. (1984) a concluírem que os que tinham narcolepsia estavam

significativamente com maior frequência em situação de acidente eminente em relação

aos outros grupos, com percentagens de 63,6% para 0% relativo aos com epilepsia e

2,1% relativamente aos do grupo de controlo. De igual modo registaram 34,1 e 72,7%

para 0 e 5,3% dos epilépticos e 2,1 e 12,5%, respectivamente quando foram

questionados sobre o facto de terem estado envolvidos em acidentes e adormecerem

ao volante.

Embora, segundo alguns autores, ainda seja necessário pesquisa que possa

determinar se a narcolepsia, quando tratada, leva à prevenção de acidentes de viação,

outros há que referem a presença de alguma evidência de que estes problemas são

significativamente melhorados quando os sintomas estão controlados (Aldrich, 1989;

Douglas, 1998).

As relações interpessoais também são afectadas como resultado da

narcolepsia (Broughton et al., 1981).

Tem sido postulado que a cataplexia, ocorrendo em circunstâncias emocionais,

leva ao afastamento da interacção social e ao auto-isolamento. Há mesmo registos de

ataques de cataplexia provocados propositadamente por outros indivíduos para

diversão (Aldrich, 1992; Broughton e Broughton, 1994; Kales et al., 1982).

A medicação estimulante utilizada para tratar a narcolepsia pode, também,

piorar os contactos interpessoais. A irritabilidade e a ansiedade são efeitos colaterais

comuns destes medicamentos (Broughton et al., 1981).

Comparações efectuadas entre doentes com narcolepsia e com epilepsia foi

observado que, no geral, haviam mais alterações psicossociais nos primeiros, pois

estes mostravam maior redução de desempenho no trabalho atribuído à doença,

assim como taxas mais elevadas de acidentes devido ao tabaco, maiores problemas

no planeamento das actividades recreativas, entre outros. As únicas áreas em que os

epilépticos mostraram maiores problemas foram a nível educacional e na capacidade

para manterem a carta de condução. Neste âmbito, o maior impacto nos narcolépticos

parece ser devido à sonolência excessiva diurna que persiste entre os ataques de

sono, enquanto que os que têm epilepsia estão relativamente despertos entre as

crises (Broughton et al., 1984).



29

O stress matrimonial é comum quando um dos cônjuges sofre de narcolepsia.

Kales et al. (1982) referiram que 72% dos 50 narcolépticos que compunham a amostra

estudada mencionaram ter problemas maritais e familiares e que 42% indicavam a

doença como geradora de tensão no seio da família. A separação ou divórcio também

lhe foram imputados por 20% dos indivíduos. Além dos problemas interpessoais, os

financeiros, que resultam da perda do emprego ou de acidentes, podem aumentar a

pressão no casamento.

O facto de os narcolépticos serem sobreprotegidos pelos familiares, que não os

deixam ficar sozinhos em casa com receio de que aconteça algum acidente, pode ser

um factor de stress emocional adicional para ambas as partes (Douglas, 1998).

A disfunção sexual, designadamente a diminuição de libido e impotência são

queixas registadas frequentemente. Reportando-se a um estudo efectuado por Roth,

em 1980, Broughton e Broughton (1994) dizem que a disfunção parece ser mais

comum na mulher e associar-se, muitas vezes, ao adormecimento e à cataplexia em

ambos os sexos.

Está bem documentado que o tratamento com antidepressivos pode estar na

origem deste problema, particularmente na função eréctil dos homens (Broughton et

al., 1994; Karacan, 1986). Porém os estudos são usualmente inconclusivos acerca das

diferenças que ocorrem entre os dois sexos, no que se relaciona aos problemas de

relacionamento sexual (Bruck, 2001; Kales et al., 1982).

Dos 180 indivíduos oriundos de países de três continentes integrados num

estudo de Broughton et al. (1981), cerca de 17% de ambos os sexos notaram uma

diminuição da sua actividade sexual, desde o início da narcolepsia. A impotência,

associada à doença ou à medicação, foi reportada por 15% respondentes contra 4%

dos que serviram de controlo. Embora o risco de desenvolver impotência, como

resultado de factores terapêuticos ou psicológicos, seja o mesmo para homens com ou

sem narcolepsia, há já bastante tempo que este problema têm sido claramente

identificado com os efeitos colaterais da medicação comummente usada para tratar

esta patologia (Karacan, 1986).

Num estudo realizado por Broughton et al. (1981), 48% dos narcolépticos

associaram alterações de personalidade à doença, enquanto 3% dos elementos que

integraram o grupo de controlo referiram este tipo de alterações, mas atribuíram-nas à

sonolência. Para além disso, 25% dos primeiros aludiram ter pensamentos suicidas

recorrentes, para 5% dos outros indivíduos. Alguns dos narcolépticos mencionaram,

ainda, ter desenvolvido um estado de espírito “plácido e reservado” para evitar a

excitação ou angústia que pudessem precipitar a cataplexia.
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Como tem sido constatado em avaliações psicológicas, uma das características

da personalidade destes indivíduos, advém do esforço para manter o controle das

emoções, na tentativa de prevenir um ataque cataplético. Esta inibição emocional

conduz a uma atitude inexpressiva generalizada (Kales et al., 1982).

A auto-imagem pobre e a exclusão social associam-se frequentemente à

narcolepsia, pois estes indivíduos sofrem consequências psicossociais negativas

substanciais devido à reacção dos outros face à sua doença. Desde a infância são

considerados preguiçosos, psicologicamente perturbados ou simuladores, pois os

professores, os familiares ou os empregadores não os compreendem e/ou são

intolerantes com os seus sintomas. Isto acontece porque desconhecem que, entre os

outros, os ataques de sono estão fora de controlo do narcoléptico. O impacto adverso

destas dificuldades conduzem quer a um aumento significativo da sensibilidade

interpessoal, quer ao desenvolvimento de depressão e ansiedade crónica (Broughton

et al., 1981; Kales et al., 1982).

Os estudos sugerem fortemente, citando Broughton e Broughton (1994), que os

efeitos sócio-económicos são parte integrante da doença. A sonolência diurna é a

maior causa de problemas económicos.

Num estudo os custos directos foram atribuídos a custos hospitalares

(diagnóstico, início ou ajuste de medicação, efeitos secundários ou acidentes

directamente relacionados com a narcolepsia), drogas, diagnóstico e cuidados em

ambulatório. Mais de 50% dos custos com a medicação incidiu nos fármacos

promotores da vigília (Dodel et al., 2004).

Ainda nessa investigação, os mesmos autores puderam constatar que os

custos indirectos foram atribuídos principalmente a reforma antecipada devido à

doença, para além de estes custos se terem mostrado mais elevados do que os

directos. Em consequência destas implicações sócio-económicas, os investigadores

aconselhavam a que fossem tomadas medidas para aumentar a consciência pública

para a doença. Nos doentes que sofriam ataques do sono quando comparados com o

que não sofriam, verificou-se uma correlação significativa quer com a reforma, quer

com um aumento de outros custos indirectos. Neste estudo dos 59% dos indivíduos

que não estavam empregados, 43% queixaram-se de que a narcolepsia era a causa

do desemprego, que se manifestou mais elevado do que a média dos desempregados

(9%).

A narcolepsia causa um elevado peso sócio-económico que é comparado a

qualquer doença crónica (Dodel et al., 2004).



31

2.14 A QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA COM A SAÚDE (QVRS) DO

NARCOLÉPTICO

A Saúde, definida pela OMS (1948) como “um estado de completo bem-estar

físico, psíquico e social não apenas a ausência de doença e de enfermidade”, pode

ser entendida como uma interacção de acontecimentos sociais, psicológicos e

biológicos (Bowling, 2001).

No que respeita à definição e componentes da Qualidade de Vida Relacionada

com a Saúde (QVRS), parece ser relevante o facto de se assumir que o conceito deve

abarcar o espírito desta definição (Guyatt et al., 1993).

“Qualidade de vida” é um conceito subjectivo que se relaciona com os efeitos,

tal como percebidos pelo doente, do estado de saúde sobre a capacidade para viver a

vida (Bowling, 1994). A mesma autora adianta ainda uma definição, referindo-a como

sendo o nível óptimo de funcionamento físico, mental, social e de desempenho,

incluindo as relações sociais, percepções de saúde, bom nível de condição física,

satisfação com a vida e bem-estar.

O grupo, conhecido por WHOQOL Group (World Health Organization Quality of

Life Group, 1994), considera que a definição de qualidade de vida deve levar em conta

a percepção do indivíduo e suas relações com o meio ambiente. Assim, definem-na

como uma percepção individual da posição do indivíduo na vida, no contexto de sua

cultura e sistema de valores nos quais ele está inserido e em relação aos seus

objectivos, expectativas, padrões e preocupações.

É um conceito de alcance abrangente e multidimencional afectado de forma

complexa pela saúde física, estado psicológico, nível de independência, relações

sociais e relações com as características do meio ambiente do indivíduo. Em termos

internacionais, começa progressivamente a ganhar força a ideia de que não basta

adicionar anos à vida, mas sim aumentar qualidade e anos a uma vida saudável (Fleck

et al., 1999).

Investigadores escandinavos, por exemplo, conceptualizaram a qualidade de

vida como englobando três domínios básicos: o bem-estar subjectivo, a saúde e o

bem-estar objectivo. O “bem-estar subjectivo” é o componente central na avaliação da

qualidade de vida, referindo-se à percepção do indivíduo sobre a sua situação da vida,

a “saúde” consta de uma avaliação quer subjectiva quer objectiva do estado físico e

mental, enquanto o “bem-estar objectivo” reflecte os factores ambientais objectivos,

entre os quais se podem considerar o desempenho profissional e o absentismo.

Assim, a avaliação da qualidade de vida deve, idealmente, dirigir-se a estes três
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factores principais. A importância de cada um dos componentes poderá variar, mas o

bem-estar e a saúde subjectivos devem sempre ser incluídos (Dimenäs et al., 1990).

Na prática clínica, medir a QVRS tem mostrado ser de grande interesse, já que

traz informações clínicas que podem proporcionar o suporte para a melhoria dos

cuidados médicos e psicológicos dos indivíduos, revelando-se, assim, como um

elemento crítico na tomada de decisões a vários níveis. Os dados obtidos através de

medidas apropriadas são importantes predictores dos resultados de saúde e podem

proporcionar a base para um planeamento racional dos cuidados a prestar, sendo

ainda importantes na avaliação da efectividade de uma intervenção. Finalmente, a um

nível mais global, estas medições permitem às autoridades, adoptar estratégias de

contenção de custos (Goswami, 1998; Spieth & Harris, 1996).

Mensurar a qualidade de vida e a efectividade dos cuidados prestados é a

diligência chave em qualquer processo de tratamento e constitui a base do

aperfeiçoamento contínuo, considerando-se, também, que a informação fidedigna e

válida sobre o estado de saúde da população e os resultados das intervenções são

essenciais para promover a saúde e planear a política neste âmbito (Bowling, 2001;

HSE, 2001).

Em termos históricos, quando pretendiam medir qualidade de vida, os

investigadores incidiam essencialmente as suas pesquisas sobre factores quantitativos

(objectivos), utilizando indicadores como a morbilidade e mortalidade e as

características sociodemográficas e socioeconómicas, dando pouca atenção às

medidas de avaliação subjectivas (Siegrist & Junge, 1990).

Apesar de alguns acharem que as medidas subjectivas são demasiado

“suaves”, segundo a opinião de diversos autores, concomitantemente à utilização de

instrumentos de medida específicos à condição, devem ser integradas, na prática

clínica, esse tipo de medidas, devendo a avaliação relacionada com o estado e

resultados de saúde incorporar não apenas a perspectiva do profissional de saúde,

mas sobretudo a do próprio indivíduo (Bowling, 2001; Goswami, 1998; McHorney et

al., 1994).

De acordo com Goswami (1998), as medidas subjectivas definem a perspectiva

do doente e a informação recolhida pode ser usada para reduzir o seu desconforto,

aumentar a satisfação e aderência ao plano terapêutico.

A subjectividade que está inerente a este conceito e a sua natureza

multidimensional tem levado ao afastamento das medidas unicamente objectivas, que

se mostravam incapazes de medir, por si só, sintomas ou função (Hayes et al., 2000).

A percepção do doente relativamente à sua condição funcional, estado de saúde e

satisfação com as dimensões importantes da sua vida, tem-se denotado de extrema



33

importância na avaliação do estado funcional e estado de saúde relacionada com a

qualidade de vida (Goswami, 1998; Reimer & Flemons, 2003).

O reconhecimento da importância da perspectiva do doente na avaliação dos

cuidados de saúde, tem levado ao desenvolvimento de numerosas medidas

subjectivas do estado funcional e estado de saúde relacionado com a qualidade de

vida (Bowling, 2001; McHorney et al., 1994).

A auto-avaliação é mais válida para os indivíduos com doenças crónicas e

incapacitantes. Tem sido utilizada como um instrumento que pode oferecer uma

panorâmica dos problemas físicos, psicológicos, funcionais e sociais, para além de ser

mais sensível do que os indicadores objectivos a predizer a mortalidade, a detectar

incapacidade funcional e a mostrar a efectividade do tratamento em indivíduos com

doença crónica. (Meadows et al., 1998; van Manen et al., 2003; Wensing et al., 1997).

Ware et al. (2000) evidenciaram as vantagens da utilização, tanto na prática

clínica como na investigação, de medidas estandardizadas na avaliação de conceitos

essenciais de saúde, assim como demonstraram a utilidade da construção de formas

alternativas que possibilitem cruzar e comparar a informação obtida dos doentes.

O Medical Outcomes Study – 36 item Short-form Survey (MOS SF-36) é uma

medida genérica do estado de saúde com 36 itens, que foi desenvolvida por uma

equipa de investigadores como alternativa às medidas longas, incluídas no Medical

Outcomes Study (Ware & Sherbourne, 1992).

É um instrumento para medir a qualidade de vida e para desenhar comparação

entre populações de doentes e populações saudáveis e tem sido apontada como útil

para avaliar o estado de saúde geral de doentes com distúrbios do sono (Briones et

al., 1996; Daniels et al., 2001; Vignatelli et al., 2004).

Através dela, tem sido constatado que a narcolepsia tem um efeito negativo

evidente sobre a qualidade de vida, não sendo suficientemente combatido pelo

tratamento médico e que as repercussões da doença e dos sintomas têm a nível do

trabalho, da escola, em casa e na vida social destes indivíduos um impacto

considerável, conduzindo, consequentemente, à deterioração da sua qualidade de

vida (Broughton et al., 1981; Daniels et al., 2001; Douglas, 1998). Geralmente os

narcolépticos apresentam valores médios significativamente inferiores aos dados

normativos para a população em que se integram, tanto na componente física como

na mental do estado de saúde (Ervik et al., 2006; Teixeira et al., 2004; Vignatelli et al.,

2004).

Na Noruega, Ervik et al. (2006) encontraram num grupo de 77 doentes

resultados médios mais baixos em todas as dimensões abordadas pelo MOS SF-36, à

excepção de Vitalidade, quando comparados com os da população em geral. A Dor

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1389915#B20#B20
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1389915#B23#B23
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1389915#B30#B30
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Física, a Função Social e a Saúde em Geral eram as mais profundamente afectadas,

em ambos os sexos. Constataram, assim, o efeito negativo desta doença na vida das

pessoas e alvitravam que um diagnóstico mais precoce e um tratamento logo a partir

dos primeiros sintomas pudessem ser importantes na redução desse efeito.

Em dois estudos que decorreram no Reino Unido, designadamente em

Cambridge e Edinburg, em que foi utilizado o mesmo instrumento genérico, o MOS

SF-36, os autores identificaram, também, nos indivíduos que sofriam de narcolepsia,

níveis de qualidade de vida inferiores aos da população em geral na totalidade dos

domínios. Os primeiro que estudaram uma amostra constituída por 305 participantes,

obtiveram as pontuações mais pobres na Função Física, Vitalidade e Função Social.

Os segundos, cujo estudo incidiu em 49 narcolépticos, observaram que a Função

Física e  a Função Social eram as dimensões mais afectadas (Daniels et al., 2001;

Teixeira et al., 2004).

Os diferentes domínios do estado de saúde, excluindo a Dor Física, de 108

narcolépticos italianos que responderam ao MOS SF-36, obtiveram valores médios

inferiores aos normais da população em geral, deste país. Os investigadores puderam

concluir que esta doença compromete a QVRS em termos do bem-estar físico e

mental, assim como restringe a vida social destes indivíduos (Vignatelli et al., 2004).

Apoiado em dados recolhidos num Centro de Patologia do Sono em Nova York,

Goswami (1998), num estudo de revisão desses trabalhos, que integraram no total 200

elementos, percebeu que os sintomas da narcolepsia têm um enorme impacto na

saúde física, mental e social dos que são afectados por esta patologia.

Num estudo international que envolveu três grupos culturais, incluindo 180

doentes oriundos da América do Norte, Ásia e Europa, Broughton et al. (1981)

constataram que esta doença tem efeitos nefastos e pode ser considerada uma

condição neurológica verdadeiramente incapacitante.



CAPÍTULO III

 METODOLOGIA
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METODOLOGIA

3.1 TIPO DE ESTUDO

Este estudo é do tipo descritivo-correlacional (nível II) e de coorte transversal.

3.2 LOCAL E DURAÇÃO DO ESTUDO

O estudo decorreu entre Setembro de 2006 e Outubro de 2007.

Os participantes foram seleccionados a partir dos ficheiros de EEG/Sono do

Centro de Estudos Egas Moniz (CEEM) e Centro de EEG e Neurofisiologia Clínica,

Lda (CENC), em Lisboa e da Consulta de Neurologia/Sono e do Laboratório de

Estudos de Patologia do Sono (LEPS), do Centro Hospitalar de Coimbra (CHC)

(Autorizações em anexo A).

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA

No nosso estudo foi utilizada uma amostragem de conveniência.

Foram enviados 70 questionários a indivíduos com narcolepsia, dos quais

foram remetidos 56. Uma vez que 2 dos questionários foram respondidos por

indivíduos que não correspondiam aos critérios de inclusão e 3 outros não estavam

devidamente preenchidos, não foram inseridos no estudo.

A nossa amostra, ficou, assim, constituída por 51 indivíduos, com diagnóstico

clínico de narcolepsia, de acordo com os critérios propostos pela AASM (2005), que

aceitaram participar e respeitavam os critérios de inclusão e exclusão definidos para

este estudo.
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Todos os indivíduos decidiram livremente sobre a sua participação no estudo,

que foi condicionada ao seu consentimento por escrito.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Neste estudo foram considerados critérios de inclusão:

· Ter diagnóstico clínico de narcolepsia;

· Ter idade igual ou superior a 18 anos;

· Ter sido diagnosticado com narcolepsia há menos de 5 anos ou há mais

de 10 anos;

· Aceitar ser incluído no estudo.

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Como critérios de exclusão consideraram-se os seguintes:

· Não saber ler nem escrever;

· Apresentar alterações cognitivas.

3.4 MÉTODOS DE RECOLHA DE DADOS E INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

Os indivíduos que concordaram ser incluídos no estudo foram submetidos a um

único tempo de avaliação efectuado através da aplicação de três medidas,

designadamente, o Medical Outcome Study – 36 item Short-form Survey (MOS SF-

36), a Escala da Sonolência de Epworth (ESE) e o Inventário Depressivo de Beck

(IDB). A estas agregaram-se questões que permitiam a recolha de informação relativa

às características socio-demográficas, nomeadamente, sexo, idade, habilitações

literárias, profissão e situação profissional e às clínicas das quais se podem enumerar

a cataplexia, duração e frequência da fraqueza muscular ou paralisias, paralisias do

sono, alucinações, duração da doença, distúrbios do sono associados, acidentes, tipo

de acidente, comorbilidades, tempo de diagnóstico e terapêutica. Foi ainda

administrado o Narcolepsy Inventory (Anic-Labat et al., 1999), que foi traduzido pela

autora, com a finalidade de esclarecer a presença ou ausência de cataplexia e quando

presente, a duração e frequência dos episódios cataplécticos (Anexo B).

O MOS SF-36 é uma medida genérica do estado de saúde com 36 itens (Ware

& Sherbourne, 1992).

Foi construído para representar oito dos conceitos ou dimensões mais

importantes em saúde: Função Física, Desempenho Físico, Dor Física, Saúde em
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Geral, Vitalidade, Função Social, Desempenho Emocional e Saúde Mental. No que

respeita à Função Física (FF), pretende medir as limitações na execução de

actividades físicas, desde as mais básicas até às mais exigentes. Face aos conceitos

Desempenho Físico (DF)  e Desempenho Emocional (DE), procura avaliar o impacto

das limitações em saúde devidas a problemas físicos ou emocionais, ao tipo e

quantidade de trabalho executado e à dificuldade em o realizar. Relativamente à Dor

(DR), ambiciona medir a intensidade e o desconforto por ela provocados, assim como

o modo como esta interfere com as actividades normais. Quanto à Saúde em Geral

(SG), visa medir a percepção holística da saúde incluindo a saúde actual, a resistência

à doença e o aspecto saudável. A dimensão Vitalidade (VT) propõe-se contemplar os

níveis de energia e de fadiga. A Função Social (FS) pretende captar a quantidade e

qualidade das actividades sociais, assim como o impacto que os problemas físicos e

emocionais podem exercer nessas actividades. Relativamente ao conceito Saúde

Mental (SM), são incluídas questões que se reportam a quatro das mais importantes

dimensões da saúde mental, nomeadamente, ansiedade, depressão, perda do

controle, a nível comportamental ou emocional e de bem-estar psicológico (Ferreira &

Santana, 2003).

O estado de saúde é traduzido em cada uma das dimensões numa escala de 0

a 100, em que a uma pontuação total mais baixa corresponde pior estado de saúde e,

inversamente, pontuação mais elevada reflecte, melhor estado de saúde. Pode ser

auto-administrado ou aplicado por entrevista pessoal ou telefónica. Exige que o

inquirido tenha idade mínima de 14 anos e capacidade para ler o questionário

(Ferreira, 1997; McDowell & Newell, 1996).

A versão portuguesa do MOS SF-36 foi adaptada para língua e cultura

portuguesa, em 1994, por Rosete e Ferreira, assim como foram efectuados, pelo

último autor (1997), os testes de validação e a determinação dos valores de fiabilidade

e de sensibilidade à mudança, através da sua aplicação a uma amostra de 930

mulheres grávidas. Em relação à coerência interna foram encontrados valores de alfa

de Cronbach entre 0,6 (FS) e 0,87 (FF e SG), valores do r de 0,45 (DE) a 0,79 (DF)

para a fiabilidade teste-reteste e valores do coeficiente alfa entre 0,45 (SM e SG) e

validade de conteúdo de construção e de critério da versão portuguesa.

Genericamente, os dados normais para a população portuguesa provenientes

deste instrumento de medição apontam para que os indivíduos do sexo masculino,

jovens, solteiros, com níveis de instrução mais elevados, trabalhadores não manuais e

vivendo em áreas urbanas apresentem valores médios mais elevados do que os

indivíduos do sexo feminino, mais idosos, casados, com níveis mais baixos de

instrução, trabalhadores manuais e vivendo em áreas urbanas. Considerando esta
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população no seu global e relativamente às dimensões que se podem avaliar através

do MOS SF-36, Ferreira e Santana (2003) encontraram como valores médios 75,27

para Função Física, 71,21 para Desempenho Físico, 63,34 em relação a Dor Física,

55,83 em Saúde em Geral, 58,43 para Vitalidade, 74,95 em Função Social, 73,56 no

que se refere ao Desempenho Emocional e 64,04 na Saúde Mental.

O MOS SF-36 tem demonstrado ser uma medida genérica de estado de saúde,

fiável, válida e de interesse para ser utilizada em estudos que se debrucem sobre

doenças do sono e, consequentemente, a narcolepsia (Daniels et al., 2001; Reimer &

Flemons, 2003; Vignatelli et al., 2004).

O Inventário Depressivo de Beck (IDB) é uma escala de auto-avaliação, cujos

resultados foram inicialmente publicados por Beck et al., em 1961. Pretende avaliar

como o doente se vê e sente e não como o médico o observa, permitindo valorizar o

quadro clínico nas suas facetas múltiplas, ou seja, afectivas, motivacionais, cognitivas

e físicas (Serra & Abreu, 1973a; Serra & Abreu, 1973b).

A escala inicial comporta 21 itens de sintomas e atitudes, designadamente,

estado de ânimo triste, pessimismo, sentimento de fracasso, insatisfação, sentimento

de culpabilidade, sentimento ou desejo de auto-punição, ódio a si mesmo, auto-

acusação, ideias suicidas, crises de choro, irritabilidade, afastamento social,

incapacidade de decisão, distorção da imagem corporal, incapacidade de trabalhar,

perturbações do sono (acordar precoce), fatigabilidade, perda de apetite, perda de

peso, hipocondria e diminuição da libido (Serra & Abreu, 1973a; Serra & Abreu, 1973b).

Cada grupo de sintomas é formado por quatro a seis perguntas que são,

posteriormente pontuadas de 0 a 3. A pontuação final, que permite reconhecer se

existe ou não um quadro depressivo e pode ir de 0 a 63, é obtida pela soma dos

resultados de cada grupo sintomatológico (Serra & Abreu, 1973a; Serra & Abreu,

1973b).

Foi adaptada e validada para a língua e cultura portuguesas por Serra e Abreu,

em 1973a. No mesmo ano foi efectuado pelos mesmos autores um estudo preliminar

de novos agrupamentos sintomatológicos para complemento do IDB. Perante os

resultados obtidos, os autores concluem que todos os grupos de sintomas da versão

portuguesa deste inventário concorrem para “medir a depressão”, diferenciando

indivíduos com e sem depressão, que os quadros ligeiro, moderado e grave são

similares ao de versões utilizadas noutros países e que este inventário se mostrou

capaz de detectar a evolução clínica e os diferentes aspectos que um quadro

depressivo pode apresentar.

Embora Beck et al. (1988) refiram que o ponto de corte para categorizar os

diversos quadros de depressão estejam dependentes dos objectivos do estudo a
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efectuar, recomendam os seguintes pontos de corte: Pontuação inferior a 10 – sem

depressão ou depressão mínima; de 10 a 18 – depressão ligeira; entre 19 e 29 –

depressão moderada; pontuação igual ou superior a 30 – grave.

Este instrumento de medição tem sido utilizado em diferentes estudos que se

debruçaram sobre a narcolepsia (Adda et al, 1997; Daniels et al., 2001; Opazo &

Geisler, 2007).

A Escala da Sonolência de Epworth (ESE) foi desenvolvida por Johns, em

1991, com a finalidade de obter um instrumento de medição capaz de avaliar a

propensão para a sonolência diurna, de um modo estandardizado. Esta escala baseia-

se em questões que se referem a oito situações, das quais, umas mais do que as

outras, são susceptíveis de provocar sonolência.

Os doentes são, então, interrogados sobre a possibilidade de dormitar nas

situações “Sentado/a a ler”, “A ver televisão”, “Sentado/a inactivo/a num lugar público

(por exemplo, sala de aula, igreja, cinema ou reunião)”, “Como passageiro/a num

carro, comboio ou autocarro, durante uma hora, sem paragem”, “Deitado/a a

descansar à tarde quando as circunstâncias o permitem”, “Sentado/a a conversar com

alguém”, “Sentado/a calmamente depois do almoço sem ter bebido álcool” e “Ao

volante, parado/a no trânsito durante uns minutos” (Santos et al., 2001).

O indivíduo assinala numa escala graduada de zero a três, correspondendo

zero a “nenhuma possibilidade de dormitar”, um a “ligeira possibilidade de dormitar”,

dois “moderada possibilidade de dormitar” e três a “forte possibilidade de dormitar”

(Zeman et al., 2004).

A pontuação total, que pode oscilar entre zero e vinte e quatro, obtém-se a

partir da soma dos oito itens. Através desta cotação total é possível identificar e

diagnosticar grupos com problemas relacionados sono e distinguir níveis distintos de

sonolência. Os valores de referência para os diversos níveis são “sem sonolência” de

zero a nove, sabendo que a pontuação limite para este patamar oscila de sete a nove;

cotações de dez a catorze indicam sonolência ligeira, de quinze a vinte moderada e

superior a vinte e um é considerada grave (Johns, 1994).

De acordo com o autor, esta escala mostrou uma correlação forte com o MSLT,

assim como pontuações iguais ou superiores a 16 com o Índice de Apneia do Sono

(John, 1991).

A ESE foi adaptada para a língua e cultura portuguesas, por Santos et al., em

2001.
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3.5 VARIÁVEIS EM ESTUDO

Este estudo apresenta como variáveis dependentes os níveis de estado de

saúde genérico, de depressão e de sonolência diurna.

 As variáveis independentes são as relacionadas com os dados socio-

demográficos, nomeadamente sexo, idade, habilitações literárias, profissão e situação

profissional e com os clínicos dos quais se podem enumerar a cataplexia, duração e

frequência da fraqueza muscular ou paralisias, paralisias do sono, alucinações,

duração da doença, distúrbios do sono associados, acidentes, tipo de acidente,

comorbilidades, tempo de diagnóstico e terapêutica.

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Para a caracterização e descrição geral da amostra foram usadas medidas de

tendência central e de dispersão.

As comparações dos valores encontrados no estado de saúde geral, na

depressão e na sonolência diurna com os vários grupos, foram efectuadas com

recurso aos testes T de Student paramétrico e não paramétrico (U de Mann-Whitney),

para a diferença entre duas médias (dois grupos) e One-Way Anova (paramétrico) ou

Kruskal-Wallis (não-paramétrico), para a diferença entre três ou mais médias (mais de

dois grupos). Os testes não paramétricos foram utilizados sempre que não se verificou

uma distribuição normal dos dados.

As relações entre o estado de saúde geral (pontuações do MOS SF-36), a

depressão (pontuações do IDB) e sonolência diurna (cotações da ESE) com a idade e

a duração da doença estudaram-se através do teste de correlação de Pearson.

A comparação dos valores obtidos nas diferentes dimensões do Estado de

Saúde com os valores normativos da população portuguesa foi efectuada recorrendo

ao One-Sample T-Test.

A normalidade dos dados (Anexo C) foi verificada através do teste não

paramétrico Shapiro-Wilk.

Para a análise estatística recorreu-se ao Statistical Package for Social

Sciences (SPSS), versão 14.0 para Windows.
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1  DESCRIÇÃO GERAL DA AMOSTRA

A nossa amostra foi constituída por 51 indivíduos, com diagnóstico clínico de

narcolepsia, de acordo com os critérios propostos pela AASM (2005), que aceitaram

participar e respeitavam os critérios de inclusão e exclusão definidos para este estudo.

O Gráfico 1 mostra que a maioria dos componentes da nossa amostra (36) é

proveniente do CHC.
Gráfico 1 – Local de proveniência
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

4.2.1 CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS

Sexo
Dos 51 participantes deste estudo, 25 eram do sexo feminino e 26 do

masculino (Tabela 1).

Tabela 1 - Sexo
n %

Feminino 25 49,0
Masculino 26 51,0
Total 51 100,0



44

Idade
No Gráfico 2  constata-se que a idade média destes indivíduos é 43,4.

Gráfico 2 – Idade
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Situação familiar
Os casados eram a maioria (64,7%) (Tabela 2).

Tabela 2 – Situação Familiar
n %

Casado 33 64,7
Solteiro 11 21,6
Viúvo 3 5,9
Divorciado 4 7,8
Total 51 100,0

Habilitações literárias
Na Tabela 3 conclui-se que 16 participantes apenas sabiam ler e escrever.

Tabela 3 – Habilitações Literárias
n %

Sabe ler e escrever 16 31,4
Ensino Básico 9 17,6
Ensino Secundário 13 25,5
Ensino Superior 13 25,5
Total 51 100,0
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Situação profissional
A maioria dos participantes (44) era profissionalmente activo (Tabela 4).

Tabela 4 – Situação Profissional
n %

Activo 44 86,3
Reformado 7 13,7
Total 51 100,0

Actividade Profissional

Com base na informação sobre a profissão, dividimos a população de

trabalhadores activos em duas grandes categoria, de acordo a versão de 1994 da

Classificação Nacional das Profissões do Instituto do Emprego e Formação

Profissional (IEFP):

· Actividade manual ou “Colarinho azul” onde se enquadram os trabalhadores

directamente afectos à produção de bens nos sectores primário e secundário, ou

ligados à manutenção e reparação de máquinas e equipamentos, a que

correspondem as seguintes categorias: agricultores e trabalhadores qualificados

da agricultura e pescas, operários, artífices e trabalhadores similares, operadores

de instalações e máquinas, trabalhadores de montagem e trabalhadores não

qualificados;

· Actividade não manual ou “Colarinho branco” que abrange todas as demais

actividades, como a gestão, o enquadramento, a distribuição, as vendas, o apoio

administrativo, para além da prestação directa de serviços, englobando as

seguintes categorias: quadros superiores e dirigentes, profissões científicas e

técnicas, técnicos e profissionais de nível intermédio, pessoal administrativo e

similares e pessoal dos serviços e vendedores.

Foi ainda considerado um grupo de actividade onde foram incluídos os

estudantes.

Na Tabela 5, os indivíduos com actividade profissional não manual são os que

aparecem em maior número (24).

 Tabela 5 – Actividade Profissional
n %

Colarinho azul 16 36,4
Colarinho branco 24 54,5
Estudante 4 9,1
Total 44 100,0
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4.2.2 DIAGNÓSTICO

Tempo de Diagnóstico
Na Tabela 6 é-nos dado observar que 52,9% dos indivíduos referem que a

narcolepsia foi diagnosticada há menos de 5 anos.

Tabela 6 – Tempo de Diagnóstico
n %

Menos 5 anos 27 52,9
Mais 10 anos 24 47,1
Total 51 100,0

4.2.3 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Ataque de Sono e Cataplexia

A totalidade dos elementos da nossa amostra tinha ataques de sono. Quanto à

cataplexia, apenas 5 dos participantes não a apresentavam (Tabela 7).

Tabela 7 – Cataplexia
n %

Sim 46 90,2
Não 5 9,8
Total 51 100,0

Duração da fraqueza muscular ou paralisias

Dos 46 indivíduos que sofriam de cataplexia, cerca de metade (22) referiu que

a fraqueza muscular ou paralisia tinha uma duração entre 5 a 30 segundos e em

apenas 3 esta se manifestava por mais de 10 minutos (Tabela 8).

 Tabela 8 – Duração fraqueza muscular ou paralisia
n %Válida

5 a 30 segundos 22 52,4
30 segundos a 2 minutos 10 23,8
2 a 10 minutos 7 16,7
Mais de 10 minutos 3 7,1
    Total 42 100,0
Omissos 4
    Total 46
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Frequência dos episódios de fraqueza muscular ou paralisias

Em 16 elementos os episódios de Fraqueza Muscular manifestam-se várias

vezes por semana e em 12 doentes uma ou mais vezes por dia. Apenas 1 referiu uma

vez por ano ou menos (Tabela 9).

Tabela 9 – Frequência dos Episódios de Fraqueza Muscular
n %Válida

Uma ou mais vezes por dia 12 30,8
Várias vezes por semana 16 41,0
Uma vez por semana 6 15,4
Uma vez por mês 4 10,3
Uma vez por ano ou menos 1 2,6
    Total 39 100,0
Omissos 7
    Total 46

Paralisias do Sono

As Paralisias do Sono são um sintoma encontrado em 47,1% dos participantes

no nosso estudo (Tabela 10).

Tabela 10 – Paralisias do Sono
n %

Sim 24 47,1
Não 27 52,9
Total 51 100,0

Alucinações

No que se refere às alucinações, 56,9% apresentam esta queixa, como se

pode verificar na Tabela 11.

Tabela 11 – Alucinações
n %

Sim 29 56,9
Não 22 43,1
Total 51 100,0
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Duração da doença

No Gráfico 3 constata-se uma média de 21,6 anos de duração da doença, ou

seja, tempo entre o início dos sintomas e a idade actual.

Gráfico 3 – Duração da doença

Distúrbios do Sono Associados

Na Tabela 12 pode observar-se que os distúrbios que mais frequentemente se

associaram, de forma isolada, à narcolepsia foram a Roncopatia (7) e a Sindroma de

Apneia do Sono (12).

Tabela 12 – Distúrbios do Sono Associados
n %

Sem Outro Distúrbio Sono 25 49,0
Roncopatia 7 13,8
Sindroma Apneia Sono 12 23,6
PLMS 2 4,0
Insónia 2 3,9
Pesadelos 1 2,0
Bruxismo + Somnilóquio 1 2,0
Sonambulismo 1 2,0
Total 51 100,0
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Acidentes

Pelas Tabela 13 e

Tabela 14 pode verificar-se que 24 indivíduos (50%) sofreram acidentes, tendo

sido o de viação (65,2%) o mais assinalado.

Tabela 13 – Acidentes
n %Válida

Sim 24 50,0
Não 24 50,0
Total 48 100,0
Omissos 3
Total 51

Tabela 14 – Tipo de acidente
n % Válida

Viação 15 65,2
Trabalho 1 4,3
Doméstico 4 17,4
Trabalho+Doméstico 2 8,7
Viação+Doméstico 1 4,3
Total 23 100,0
Omissos 1
Total 24

Comorbilidades

Cerca de metade dos participantes (51%) não tem outras patologias para além

da narcolepsia (Tabela 15).

Tabela 15 – Comorbilidades
n %

Nenhuma 26 51,0
Cefaleia 9 17,6
Depressão 9 17,7
Disfunção Tiróide 2 3,9
Obesidade 1 2,0
Disfunção Sexual 1 2,0
Hipertensão Arterial 1 2,0
Obesidade+Ideação Suicida 1 2,0
Obesidade+Disfunção Tiróide 1 2,0
Total 51 100,0
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4.2.4 TERAPÊUTICA

Terapêutica Efectuada

Na Tabela 16, pode observar-se que 38 dos indivíduos da nossa amostra

fazem terapêutica dirigida à narcolepsia; 57,9% tomam estimulantes.

Tabela 16 – Terapêutica Efectuada
n %

Estimulantes 22 57,9
Anti-depressivos 9 23,7
Estimulantes+Anti-
depressivos 7 18,4

Total 38 100,0
Sem Terapêutica 13
Total 51

4.2.5 ESTADO DE SAÚDE GERAL

Pela aplicação do questionário de estado de saúde MOS SF-36 verificamos

que, em média, os perfis de saúde mais baixos foram obtidos nas dimensões

Vitalidade (39,93) e Saúde em Geral (46,66) e o mais elevado foi encontrado na

dimensão Função Física (75,99), como se pode observar no Gráfico 4.

Gráfico 4 – Estado de Saúde
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4.2.6 DEPRESSÃO

A Tabela 17 indica que 39,2% dos narcolépticos da nossa amostra não

apresentaram depressão. No entanto, 29,4% dos elementos mostram um quadro de

depressão ligeira, em 23,5%, este é moderado e apenas em 7,8% grave.

Tabela 17 – Depressão
n %

Inexistente 20 39,2
Ligeira 15 29,4
Moderado 12 23,5
Grave 4 7,8
Total 51 100,0

4.2.7 SONOLÊNCIA DIURNA

No Gráfico 5, a sonolência diurna apresentou um valor médio de 17,7.

Gráfico 5 – Sonolência Diurna
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4.2.8 TEMPO DE DIAGNÓSTICO

A QVRS dos narcolépticos com a doença diagnosticada há menos de 5 anos

apresentam o valor médio mais elevado na dimensão Função Física (80,72) e o mais

baixo na Vitalidade, revelando maior deterioração a nível da última (Tabela 18).

Tabela 18 – Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde em Narcolépticos com
Diagnóstico há menos de 5 anos

N Mínimo Máximo Média DesvPadrão
Função física 27 35,00 100,00 80,72 20,35
Desempenho físico 27 6,25 100,00 62,27 26,09
Dor Física 27 0,00 100,00 58,33 33,87
Saúde em geral 27 15,00 82,00 45,11 19,75
Vitalidade 27 0,00 85,00 40,00 23,98
Função social 27 12,50 100,00 57,87 26,44
Desempenho emocional 27 0,00 100,00 62,65 27,29
Saúde mental 27 16,00 96,00 57,48 22,36
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O estado de saúde dos indivíduos com narcolepsia há mais de 10 anos, aponta

para maior QV na Função Física (71,67) e mais deteriorada na Vitalidade (Tabela 19).

Tabela 19 – Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde em Narcolépticos com
Diagnóstico há mais de 10 anos

N Mínimo Máximo Média DesvPadrão
Função física 24 25,00 100,00 71,67 22,10
Desempenho físico 24 6,25 100,00 51,82 27,74
Dor Física 24 0,00 100,00 57,13 32,76
Saúde em geral 24 20,00 96,25 50,48 21,42
Vitalidade 24 0,00 100,00 42,36 27,09
Função social 24 12,50 100,00 52,08 27,25
Desempenho emocional 23 16,67 100,00 49,28 22,04
Saúde mental 23 0,00 96,00 50,96 25,33

4.2.9 ESTADO DE SAÚDE, DEPRESSÃO E SONOLÊNCIA DIURNA –
CORRELAÇÃO/COMPARAÇÃO ENTRE GRUPOS

Através da Tabela 20, verifica-se que os valores de estado de saúde são

melhores nos indivíduos do sexo masculino nas dimensões Desempenho Físico,

Vitalidade e Saúde Mental com valores de p de 0,006, 0,011 e 0,008, respectivamente.

Tabela 20 – Sexo vs Estado de Saúde Geral
N Média Desvio Padrão p

Função Física Feminino 25 72,13 24,95
Masculino 26 80,62 16,95 0,339 ■

Desempenho Físico Feminino 25 47,00 28,13
Masculino 26 67,31 22,38 0,006 ♦

Dor Física Feminino 25 49,16 36,32
Masculino 26 66,04 27,74 0,072 ■

Saúde em Geral Feminino 25 45,06 23,21
Masculino 26 50,12 17,68 0,385 ♦

Vitalidade Feminino 25 32,67 28,44
Masculino 26 49,23 18,96 0,011 ■

Função Social Feminino 25 50,50 29,86
Masculino 26 59,62 23,00 0,166 ■

Desempenho Emocional Feminino 24 49,65 24,88
Masculino 26 62,82 25,19 0,095 ■

Saúde Mental Feminino 24 45,33 23,37
Masculino 26 62,92 21,18 0,008 ♦

♦ teste Qui-quadrado
                ■ teste U de Mann-Whitney
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Quando se compara os níveis de depressão não há diferenças significativas

entre os dois sexos (Tabela 21).

Tabela 21 – Sexo vs Depressão
n Média Desvio Padrão p

Depressão Feminino 25 2,16 1,11
Masculino 26 1,85 0,83 0,149 ♦

                ♦ teste Qui-quadrado

Não existem também diferenças entre sexos na sonolência diurna (Tabela 22).

Tabela 22 – Sexo vs Sonolência Diurna
n Média Desvio Padrão p

Sonolência Feminino 25 17,36 4,68
Masculino 26 17,92 5,34 0,558 ■

■ teste U de Mann-Whitney

A correlação inversa que se verifica nas dimensões Função Física e Dor, com

diferenças estatisticamente significativas, mostra que os narcolépticos mais novos

estão melhor a este nível (Tabela 23).

Tabela 23 – Idade vs Estado de Saúde Geral
Idade ♦

Função Física r -0,404**
p 0,003
n 51

Desempenho Físico r -0,125
p 0,380
n 51

Dor Física r -0,282*
p 0,045
n 51

Saúde em Geral r -0,079
p 0,581
n 51

Vitalidade r 0,138
p 0,335
n 51

Função Social r -0,081
p 0,570
n 51

Desempenho Emocional r -0,178
p 0,217
n 50

Saúde Mental r 0,097
p 0,502
n 50

* Correlação, significativa ao nível de 0.05.
        ** Correlação, significativa ao nível de 0.01.
       ♦ teste de correlação de Pearson
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Os níveis de depressão e a sonolência diurna nos narcolépticos parecem não

se alterar significativamente com a idade (Tabela 24 e Tabela 25).

Tabela 24 – Idade vs Depressão
Idade ♦

Depressão r -0,033
p 0,817
n 51

♦ teste de correlação de Pearson

Tabela 25 – Idade vs Sonolência Diurna
Idade ♦

Sonolência r -0,032
p 0,822
n 51

           ♦ teste de correlação de Pearson

A situação familiar não conduz a diferentes níveis de qualidade de vida

relacionada com a saúde (Tabela 26).

Tabela 26 – Situação Familiar vs Estado de Saúde Geral
n Média Desvio Padrão p

Função Física Casado 33 75,03 23,41
Solteiro 11 86,67 10,24
Divorciado 4 68,75 16,01 0,394 ■

Desempenho Físico Casado 33 55,87 29,35
Solteiro 11 59,09 15,15
Divorciado 4 64,06 36,58 0,946 ♦

Dor Física Casado 33 53,27 33,92
Solteiro 11 63,55 27,89
Divorciado 4 69,75 28,59 0,627 ■

Saúde em Geral Casado 33 45,71 20,36
Solteiro 11 45,09 15,51
Divorciado 4 57,25 20,02 0,316 ♦

Vitalidade Casado 33 40,96 27,07
Solteiro 11 34,09 14,29
Divorciado 4 37,50 21,79 0,160 ■

Função Social Casado 33 57,96 29,94
Solteiro 11 52,27 14,60
Divorciado 4 37,50 10,21 0,470 ■

Desempenho Emocional Casado 33 56,82 28,37
Solteiro 11 55,30 15,03
Divorciado 4 68,75 28,36 0,474 ♦

Saúde Mental Casado 33 53,94 25,71
Solteiro 11 48,36 17,01
Divorciado 4 69,00 22,00 0,419 ♦

  ♦ teste One-Way Anova
  ■ teste de Kruskal-Wallis
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Quanto à Depressão e à Sonolência Diurna, lê-se nas Tabela 27 e Tabela 28

que a situação familiar não condiciona resultados distintos (valores de p superiores a

0,05).
Tabela 27 – Situação Familiar vs Depressão

n Média Desvio Padrão p
Depressão Casado 33 14,76 11,76

Solteiro 11 15,27 6,34
Divorciado 4 12,75 6,85 0,948 ■

       ■ teste de Kruskal-Wallis

Tabela 28 – Situação Familiar vs Sonolência Diurna
n Média Desvio Padrão p

Sonolência Casado 33 17,64 4,86
Solteiro 11 17,18 5,40
Divorciado 4 16,50 5,75 0,549 ■

        ■ teste de Kruskal-Wallis

A dimensão Função Física parece ser a única influenciada por graus distintos

de Habilitações Literárias (Tabela 29). Verificam-se diferenças significativas quando se

comparam os resultados dos elementos dos grupos Sabe Ler e Escrever e Ensino

Básico com os provenientes do Ensino Superior, denunciando estes últimos, melhor

estado nessa dimensão (Tabelas XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII – Anexo C).

Tabela 29 – Habilitações Literárias vs Estado de Saúde Geral
N Média Desvio Padrão p

Função Física Sabe ler e escrever 16 68,47 20,32
Ensino Básico 9 68,40 24,20
Ensino Secundário 13 82,27 20,04
Ensino Superior 13 86,07 18,49 0,046 ■

Desempenho Físico Sabe ler e escrever 16 54,69 30,15
Ensino Básico 9 48,61 25,73
Ensino Secundário 13 62,02 24,13
Ensino Superior 13 62,02 28,12 0,615 ♦

Dor Física Sabe ler e escrever 16 47,13 33,36
Ensino Básico 9 63,22 30,09
Ensino Secundário 13 60,46 37,30
Ensino Superior 13 64,39 30,48 0,484 ♦

Saúde em Geral Sabe ler e escrever 16 42,52 16,68
Ensino Básico 9 44,56 12,85
Ensino Secundário 13 46,71 24,79
Ensino Superior 13 57,00 23,35 0,274 ♦

Vitalidade Sabe ler e escrever 16 36,67 22,19
Ensino Básico 9 47,78 22,79
Ensino Secundário 13 43,85 24,93
Ensino Superior 13 39,23 31,68 0,730 ♦

Função Social Sabe ler e escrever 16 42,97 17,06
Ensino Básico 9 66,67 30,62
Ensino Secundário 13 57,69 27,26
Ensino Superior 13 59,62 30,26 0,138 ♦
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Sabe ler e escrever 16 55,21 29,80
Ensino Básico 9 55,56 26,68
Ensino Secundário 12 56,25 26,62

Desemp. Emocional

Ensino Superior 13 58,97 21,10 0,983 ♦
Saúde Mental Sabe ler e escrever 16 51,25 28,82

Ensino Básico 9 64,44 23,95
Ensino Secundário 12 49,67 21,13
Ensino Superior 13 56,00 18,97 0,501 ♦

   ♦ teste One-Way Anova
  ■ teste de Kruskal-Wallis

Em termos de Depressão e de Sonolência Diurna os perfis parecem ser

similares com qualquer nível de escolaridade (Tabelas 30 e 31).

Tabela 30 – Habilitações Literárias vs Depressão
n Média Desvio Padrão p

Depressão Sabe ler e escrever 16 16,13 11,25
Ensino Básico 9 12,33 8,23
Ensino Secundário 13 13,92 8,91
Ensino Superior 13 15,31 11,32 0,889 ■

     ■ teste de Kruskal-Wallis

Tabela 31 – Habilitações Literárias vs Sonolência Diurna
n Média Desvio Padrão p

Sonolência Sabe ler e escrever 16 17,63 5,81
Ensino Básico 9 17,22 6,53
Ensino Secundário 13 17,39 4,66
Ensino Superior 13 18,23 3,24 0,966

    ♦ teste One-Way Anova

O ser profissionalmente activo ou já estar reformado não conduz a pontuações

estatisticamente distintas, a nível das diversas dimensões da QVRS (Tabela 32).

Tabela 32 – Situação Profissional vs Estado de Saúde Geral
n Média Desvio Padrão p

Função Física Activo 44 76,38 21,17
Reformado 7 76,98 25,05 0,815 ■

Desempenho Físico Activo 44 56,68 26,77
Reformado 7 61,61 31,13 0,660 ♦

Dor Física Activo 44 58,41 33,44
Reformado 7 53,71 32,38 0,648 ■

Saúde em Geral Activo 44 47,64 19,91
Reformado 7 47,61 25,88 0,934 ■

Vitalidade Activo 44 39,13 23,85
Reformado 7 53,57 32,11 0,162 ♦

Função Social Activo 44 52,56 25,08
Reformado 7 71,43 32,85 0,161■

Desempenho Emocional Activo 44 56,25 26,18
Reformado 6 58,33 23,57 0,854 ♦

Saúde Mental Activo 44 52,55 23,52
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Reformado 6 68,67 22,26 0,120 ♦
♦ teste Qui-quadrado
■ teste U de Mann-Whitney

Os valores encontrados para a Depressão e Sonolência Diurna não parecem

ser condicionados pelo facto de ser ou não profissionalmente activo (Tabela 33 e

Tabela 34).

Tabela 33 – Situação Profissional vs Depressão
n Média Desvio Padrão p

Depressão Activo 44 15,57 10,33
Reformado 7 9,14 5,64 0,087 ■

■ teste U de Mann-Whitney

Tabela 34 – Situação Profissional vs Sonolência Diurna
n Média Desvio Padrão p

Sonolência Activo 44 17,48 4,80
Reformado 7 18,71 6,34 0,547 ♦

♦ teste Qui-quadrado

Diferentes actividades profissionais parecem não conduzir a distintos níveis de

qualidade de vida nos elementos da nossa amostra (Tabela 35).

Tabela 35 – Actividade profissional vs Estado de Saúde Geral
N Média Desvio Padrão p

Função Física Colarinho azul 16 68,51 22,78
Colarinho branco 24 79,17 20,04
Estudante 4 91,11 8,46 0,164 ■

Desempenho Físico Colarinho azul 16 53,13 26,42
Colarinho branco 24 58,33 29,41
Estudante 4 60,94 5,98 0,796 ♦

Dor Física Colarinho azul 16 55,75 32,86
Colarinho branco 24 57,04 35,13
Estudante 4 77,25 25,32 0,532 ■

Saúde em Geral Colarinho azul 16 47,50 19,01
Colarinho branco 24 48,51 21,27
Estudante 4 43,00 19,30 0,881 ♦

Vitalidade Colarinho azul 16 43,54 24,10
Colarinho branco 24 36,88 25,27
Estudante 4 35,00 13,54 0,654 ♦

Função Social Colarinho azul 16 54,69 23,66
Colarinho branco 24 50,52 27,70
Estudante 4 56,25 16,14 0,842 ♦
Colarinho azul 16 54,69 29,50
Colarinho branco 24 56,60 25,89

Desempenho
Emocional

Estudante 4 60,42 17,18 0,538 ■
Saúde Mental Colarinho azul 16 55,25 27,26

Colarinho branco 24 51,17 21,39
Estudante 4 50,00 25,40 0,849 ♦
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♦ teste One-Way Anova
  ■ teste de Kruskal-Wallis

Em termos de Depressão e de Sonolência Diurna os perfis parecem ser

similares com actividades profissionais distintas (Tabela 36 e Tabela 37).

Tabela 36 – Actividade Profissional vs Depressão
n Média Desvio Padrão p

Depressão Colarinho azul 16 15,00 12,26
Colarinho branco 24 15,96 9,78
Estudante 4 15,50 6,40 0,915 ■

     ■ teste de Kruskal-Wallis

Tabela 37 – Actividade Profissional vs Sonolência Diurna
n Média Desvio Padrão p

Sonolência Colarinho azul 16 18,88 4,75
Colarinho branco 24 16,42 4,96
Estudante 4 18,25 2,99 0,274 ♦

      ♦ teste One-Way Anova

O facto de o diagnóstico da narcolepsia ter sido efectuado, há menos de 5 anos

ou há mais de 10 anos, não conduz a perfis de estado de saúde diferentes (Gráfico 6 e

Tabela 38).

Gráfico 6 – Tempo de Diagnóstico vs Estado de Saúde Geral
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Tabela 38 – Tempo de diagnóstico vs Estado de Saúde Geral

n Média Desvio
Padrão p

Função Física Menos 5 anos 27 80,72 20,35
Mais 10 anos 24 71,67 22,10 0,115 ■

Desempenho Físico Menos 5 anos 27 62,27 26,09
Mais 10 anos 24 51,82 27,74 0,172 ♦

Dor Física Menos 5 anos 27 58,33 33,87
Mais 10 anos 24 57,16 32,76 0,879 ■

Saúde em Geral Menos 5 anos 27 45,11 19,75
Mais 10 anos 24 50,48 21,42 0,363 ■

Vitalidade Menos 5 anos 27 40,00 23,98
Mais 10 anos 24 42,36 27,09 0,743 ♦

Função Social Menos 5 anos 27 57,87 26,44
Mais 10 anos 24 52,08 27,25 0,450 ■

Desempenho Emocional Menos 5 anos 27 62,65 27,29
Mais 10 anos 23 49,28 22,04 0,066 ♦

Saúde Mental Menos 5 anos 27 57,48 22,36
Mais 10 anos 23 50,96 25,33 0,338 ♦

♦ teste Qui-quadrado
■ teste U de Mann-Whitney

Na Tabela 39 os narcolépticos cujo diagnóstico foi efectuado há mais de 10

anos, tem níveis significativos, mais elevados de depressão (p=0,015).

Tabela 39 – Tempo de diagnóstico vs Depressão
n Média Desvio Padrão p

Depressão Menos 5 anos 27 11,96 9,78
Mais 10 anos 24 17,75 9,59 0,015 ■

■ teste U de Mann-Whitney

O tempo de diagnóstico não tem repercussões significativas a nível da

Sonolência Diurna, pois o valor de p é igual a 0,276 (Tabela 40).

Tabela 40 – Tempo de diagnóstico vs Sonolência Diurna
n Média Desvio Padrão p

Sonolência Menos 5 anos 27 17,33 3,93
Mais 10 anos 24 18,00 6,02 0,276 ■

              ■ teste U de Mann-Whitney

p = 0,115 0,172 0,879 0,363 0,743 0,450 0,066 0,338
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A cataplexia parece influenciar a QVRS nas dimensões Função Física e Saúde

em Geral, já que os elementos em que este sintoma se manifesta, a têm mais

deteriorada, a este nível, como se pode observar na Tabela 41.

Tabela 41 – Cataplexia vs Estado de Saúde Geral
n Média Desvio Padrão p

Função Física Sim 46 74,44 21,52
Não 5 95,00 8,66 0,020 ■

Desempenho Físico Sim 46 55,44 26,14
Não 5 75,00 32,78 0,127 ♦

Dor Física Sim 46 56,28 33,06
Não 5 71,40 32,75 0,313 ■

Saúde em Geral Sim 46 45,69 20,23
Não 5 65,60 14,57 0,032 ■

Vitalidade Sim 46 39,71 24,50
Não 5 54,00 31,50 0,166 ■

Função Social Sim 46 54,35 27,29
Não 5 62,50 21,65 0,413 ■

Desempenho Emocional Sim 45 55,56 25,99
Não 5 65,00 23,12 0,441♦

Saúde Mental Sim 45 53,24 24,39
Não 5 65,60 14,03 0,218 ■

♦ teste Qui-quadrado
■ teste U de Mann-Whitney

Quanto à Depressão e Sonolência Diurna, os níveis são similares nos

catapléticos relativamente aos que não apresentam este sintoma (Tabelas 42 e 43).

Tabela 42 – Cataplexia vs Depressão
n Média Desvio Padrão p

Depressão Sim 46 15,22 10,07
Não 5 9,80 9,12 0,260 ■

■ teste U de Mann-Whitney

Tabela 43 – Cataplexia vs Sonolência Diurna
n Média Desvio Padrão p

Sonolência Sim 46 17,54 5,09
Não 5 18,60 4,16 0,727 ■

■ teste U de Mann-Whitney
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A presença ou ausência de Paralisia do Sono não conduzem a níveis distintos

de QVRS em qualquer das dimensões estudadas (Tabela 44).

Tabela 44 – Paralisia do Sono vs Estado de Saúde Geral
n Média Desvio Padrão p

Função Física Sim 24 74,17 23,20
Não 27 78,50 20,02 0,622 ■

Desempenho Físico Sim 24 57,81 28,15
Não 27 56,94 26,71 0,911 ♦

Dor Física Sim 24 53,92 33,30
Não 27 61,19 33,02 0,451 ■

Saúde em Geral Sim 24 46,77 20,14
Não 27 48,41 21,21 0,887 ■

Vitalidade Sim 24 42,78 22,82
Não 27 39,63 27,59 0,661 ♦

Função Social Sim 24 53,13 24,52
Não 27 56,94 28,87 0,774 ■

Desempenho Emocional Sim 23 53,26 26,56
Não 27 59,26 25,04 0,416 ♦

Saúde Mental Sim 23 53,39 21,29
Não 27 55,41 26,03 0,768 ♦

♦ teste Qui-quadrado
■ teste U de Mann-Whitney

Os níveis de Depressão e Sonolência Diurna denotam-se similares quer os

participantes tenham ou não Paralisia do Sono (Tabelas 45 e 46).

Tabela 45 – Paralisia do Sono vs Depressão
n Média Desvio Padrão p

Depressão Sim 24 14,92 8,42
Não 27 14,48 11,42 0,539 ■

■ teste U de Mann-Whitney

Tabela 46 – Paralisia do Sono vs Sonolência Diurna
n Média Desvio Padrão p

Sonolência Sim 24 18,54 4,84
Não 27 16,85 5,07 0,201■

■ teste U de Mann-Whitney

Tanto os indivíduos que referem ter Alucinações como os outros têm perfis de

estado de saúde geral semelhantes (Tabela 47).
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Tabela 47 – Alucinações vs Estado de Saúde Geral
n Média Desvio Padrão p

Função Física Sim 29 75,71 23,37
Não 22 77,45 19,16 0,916 ■

Desempenho Físico Sim 29 57,54 27,77
Não 22 57,10 26,89 0,955 ♦

Dor Física Sim 29 57,69 32,39
Não 22 57,86 34,60 0,954 ■

Saúde em Geral Sim 29 48,22 19,19
Não 22 46,86 22,61 0,660 ■

Vitalidade Sim 29 42,99 23,98
Não 22 38,64 27,22 0,548 ♦

Função Social Sim 29 56,47 24,92
Não 22 53,41 29,42 0,550 ■

Desempenho Emocional Sim 28 54,46 25,61
Não 22 59,09 26,09 0,532 ♦

Saúde Mental Sim 28 53,14 23,37
Não 22 56,18 24,67 0,658 ♦

♦ teste Qui-quadrado
■ teste U de Mann-Whitney

Como se pode verificar nas Tabelas 48 e 49 a presença ou ausência de

Alucinações não produz níveis de Depressão e Sonolência Diurna distintos.

Tabela 48 – Alucinações vs Depressão
n Média Desvio Padrão p

Depressão Sim 29 15,14 10,19
Não 22 14,09 10,01 0,648 ■

■ teste U de Mann-Whitney

Tabela 49 – Alucinações vs Sonolência Diurna
n Média Desvio Padrão p

Sonolência Sim 29 17,31 5,26
Não 22 18,09 4,68 0,585 ♦

♦ teste Qui-quadrado

Dado que estamos perante uma correlação inversa, podemos constatar, na

Tabela 50, que os participantes que referem sintomatologia inerente à narcolepsia há

mais tempo, estão piores nas dimensões Função Física, Dor Física e Saúde em Geral,

da qualidade de vida relacionada com a saúde.

Tabela 50 – Duração da doença vs Estado de Saúde Geral
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Duração ♦
Função Física r -0,278*

p 0,048
n 51

Desempenho Físico r -0,190
p 0,181
n 51

Dor Física r -0,338*
p 0,015
n 51

Saúde em Geral r -0,283*
p 0,044
n 51

Vitalidade r -0,066
p 0,646
n 51

Função Social r -0,016
p 0,911
n 51

Desempenho Emocional r -0,056
p 0,700
n 50

Saúde Mental r 0,050
p 0,729
n 50

        * Correlação significativa ao nível de 0.05.
            ♦ teste de correlação de Pearson

A duração da doença não se relaciona quer com a Depressão quer com a

Sonolência Diurna (Tabelas 51 e 52).

Tabela 51 – Duração da doença vs Depressão
Duração ♦

Depressão r 0,007
p 0,963
n 51

            ♦ teste de correlação de Pearson

Tabela 52 – Duração da doença vs Sonolência Diurna
Duração ♦

Sonolência r 0,065
p 0,649
n 51

                                           ♦ teste de correlação de Pearson
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Ao comparar os grupos de indivíduos que sofreram algum tipo de acidente com

os que não sofreram (Tabela 53), em nenhuma das dimensões do estado de saúde

houve diferenças estatisticamente significativas (valor de p inferior a 0,05).

 Tabela 53 – Acidentes vs Estado de Saúde Geral
N Média Desvio Padrão p

Função Física Sim 24 72,99 19,76
Não 24 80,32 20,71 0,178 ■

Desempenho Físico Sim 24 56,77 28,67
Não 24 57,81 24,68 0,893 ♦

Dor Física Sim 24 57,92 33,25
Não 24 57,17 33,62 0,934 ■

Saúde em Geral Sim 24 45,46 19,40
Não 24 48,84 20,41 0,559 ♦

Vitalidade Sim 24 41,88 22,83
Não 24 37,15 26,29 0,510 ♦

Função Social Sim 24 49,48 24,02
Não 24 58,33 27,99 0,250 ■

Desempenho Emocional Sim 24 51,74 27,58
Não 24 62,85 22,52 0,133 ♦

Saúde Mental Sim 24 57,33 24,34
Não 24 51,67 24,29 0,424 ♦

              ♦ teste Qui-quadrado
               ■ teste U de Mann-Whitney

Na Tabela 54, não se verificam níveis distintos de Depressão entre os

narcolépticos que sofreram qualquer tipo de acidente, relativamente aos que não os

tiveram, visto que o valor de p é igual a 0,569.

Tabela 54 – Acidentes vs Depressão
n Média Desvio Padrão p

Depressão Sim 24 13,96 10,48
Não 24 15,67 10,15 0,415 ■

■ teste U de Mann-Whitney

Os participantes que mencionam a ocorrência anterior de acidentes denotaram

maiores níveis de Sonolência Diurna, embora sem diferença estatisticamente

significativa (p=0,057) relativamente aos outros indivíduos (Tabela 55).

Tabela 55 – Acidentes vs Sonolência Diurna
N Média Desvio Padrão p

Sonolência Sim 24 19,29 3,61
Não 24 16,21 5,49 0,057 ♦

♦ teste Qui-quadrado
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A leitura da Tabela 56 leva-nos a concluir que, quanto mais deprimidos estão

os participantes, tanto pior é o seu estado de saúde, já que existe uma correlação forte

e inversa em todas as dimensões que o compõem (p≤0,001).

Tabela 56 – Depressão vs Estado de Saúde Geral
Depressão ♦

Função Física r -0,503**
p 0,000
n 51

Desempenho Físico r -0,622**
p 0,000
n 51

Dor Física r -0,481**
p 0,000
n 51

Saúde em Geral r -0,448**
p 0,001
n 51

Vitalidade r -0,634**
p 0,000
n 51

Função Social r -0,599**
p 0,000
n 51

Desempenho Emocional r -0,671**
p 0,000
n 50

Saúde Mental r -0,779**
p 0,000
n 50

          ** Correlação significativa ao nível de 0.01.
                           ♦ teste de correlação de Pearson

A Sonolência Diurna parece não se relacionar com as dimensões da QVRS,

dado que o valor de p é sempre superior a 0,05 (Tabela 57).

Tabela 57 – Sonolência vs Estado de Saúde Geral
Sonolência ♦

Função Física r 0,048
p 0,736
n 51

Desempenho Físico r 0,069
p 0,632
n 51

Dor Física r 0,151
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p 0,291
n 51

Saúde em Geral r 0,183
p 0,198
n 51

Vitalidade r 0,039
p 0,785
n 51

Função Social r 0,038
p 0,789
n 51

Desempenho Emocional r -0,070
p 0,629
n 50

Saúde Mental r 0,044
p 0,763
n 50

♦ teste de correlação de Pearson

Conforme se observa, a Tabela 58, não existe uma correlação significativa em

termos estatísticos entre os níveis de Depressão e os de Sonolência Diurna.

Tabela 58 – Depressão vs Sonolência Diurna
Depressão ♦

Sonolência r -0,029
p 0,839
n 51

♦ teste de correlação de Pearson

O facto de fazer ou não terapêutica dirigida à narcolepsia parece não levar a

perfis distintos de estado de saúde, conforme se pode observar na Tabela 59.

Tabela 59 – Terapêutica Dirigida vs Estado de Saúde Geral
n Média Desvio Padrão p

Função Física Sim 38 77,75 20,90
Não 13 72,69 23,51 0,469 ♦

Desempenho Físico Sim 38 57,24 28,20
Não 13 57,69 24,76 0,854 ■

Dor Física Sim 38 59,47 34,00
Não 13 52,77 30,70 0,533 ■

Saúde em Geral Sim 38 48,15 21,58
Não 13 46,15 17,77 0,770 ■

Vitalidade Sim 38 42,24 25,80
Não 13 37,82 24,28 0,720 ■

Função Social Sim 38 54,28 27,61
Não 13 57,69 24,76 0,654 ■

Desempenho Emocional Sim 37 57,88 25,91
Não 13 52,56 25,55 0,526 ♦

Saúde Mental Sim 37 57,62 23,39
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Não 13 45,54 23,36 0,240 ■
♦ teste Qui-quadrado
■ teste U de Mann-Whitney

Os níveis de Depressão parecem não ser influenciados, pelo facto de estes

participantes fazerem ou não terapêutica dirigida à narcolepsia (Tabela 60).

Tabela 60 – Terapêutica Dirigida vs Depressão
n Média Desvio Padrão p

Depressão Sim 38 13,76 8,91
Não 13 17,39 12,80 0,265 ♦

♦ teste Qui-quadrado

Os narcolépticos que tomavam medicação dirigida à doença apresentavam

maiores níveis de Sonolência Diurna (p=0,049), como se pode verificar na Tabela 61.

Tabela 61 – Terapêutica Dirigida vs Sonolência Diurna
n Média Desvio Padrão p

Sonolência Sim 38 18,45 5,06
Não 13 15,31 4,09 0,049 ♦

♦ teste Qui-quadrado

O grupo cujo diagnóstico foi efectuado há menos de 5 anos, não registou perfis

de saúde distintos, pelo facto de estar ou não a fazer terapêutica dirigida à sua

doença, já que os valores de p são sempre superiores a 0,05 (Tabela 62).

Tabela 62 – Terapêutica no Grupo com Diagnóstico há menos de 5 anos vs Estado de
Saúde Geral

n Média Desvio Padrão p
Função Física Sim 21 79,26 21,79

Não 6 85,83 14,63 0,637 ■
Desempenho Físico Sim 21 61,91 29,51

Não 6 63,54 7,31 0,860 ■
Dor Física Sim 21 58,38 36,35

Não 6 58,17 26,07 0,837 ■
Saúde em Geral Sim 21 43,67 21,26

Não 6 50,17 13,47 0,482 ■
Vitalidade Sim 21 40,72 25,75

Não 6 37,50 18,10 0,930 ■
Função Social Sim 21 52,98 25,89

Não 6 75,00 22,36 0,077 ■
Desempenho Emocional Sim 21 59,92 28,46

Não 6 72,22 22,15 0,253 ■
Saúde Mental Sim 21 57,33 24,38

Não 6 58,00 14,91 0,861 ■
■ teste U de Mann-Whitney
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Semelhante quadro se encontra para o grupo, a quem foi efectuado o

diagnóstico há mais de 10 anos (Tabela 63).

Tabela 63 – Terapêutica no Grupo com Diagnóstico há mais de 10 anos vs Estado de
Saúde Geral

n Média Desvio Padrão p
Função Física Sim 17 75,88 20,25

Não 7 61,43 24,62 0,181 ■
Desempenho Físico Sim 17 51,47 26,20

Não 7 52,68 33,44 0,750 ■
Dor Física Sim 17 60,82 31,91

Não 7 48,14 35,56 0,420 ■
Saúde em Geral Sim 17 53,68 21,30

Não 7 42,71 21,22 0,249 ■
Vitalidade Sim 17 44,12 26,53

Não 7 38,10 30,10 0,633 ■
Função Social Sim 17 55,88 30,34

Não 7 42,86 15,91 0,382 ■
Desempenho Emocional Sim 16 55,21 22,75

Não 7 35,71 13,36 0,086 ■
Saúde Mental Sim 16 58,00 22,82

Não 7 34,86 24,84 0,056 ■
■ teste U de Mann-Whitney
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DISCUSSÃO

Expostos os resultados obtidos no nosso estudo Qualidade de vida nos

doentes com narcolepsia, procedemos agora à sua discussão.

Porém, antes de avançarmos parece-nos relevante comentar o facto de termos

enviado 70 questionários via correio e termos recebido de volta 56, correspondente a

uma taxa de resposta de 80%, o que julgamos bastante satisfatório, já que temos

consciência de que no nosso país não existe, habitualmente, uma cultura de adesão a

esta metodologia. Acresce que Teixeira et al. (2004), ao utilizarem o mesmo método

de recolha de dados, em portadores de narcolepsia no Reino Unido, obtiveram uma

taxa de resposta ligeiramente inferior à nossa (76%).

Daremos então início à apreciação da amostra e suas características.

Assim, começamos por referir que as características socio-demográficas dos

indivíduos analisados, de uma forma genérica, não nos surpreenderam, já que vão ao

encontro do geralmente referenciado na literatura.

Mais concretamente, no que respeita ao sexo, foi constatado um número

similar de homens (26) e mulheres (25). Conforme previamente mencionado, a

incidência de narcolepsia é sensivelmente igual em ambos os sexos. A título de

exemplo, no estudo de Ohayon et al. (2002), sobre a prevalência desta doença na

Europa, apurou-se relativamente à distribuição por género um valor de 51% de

mulheres.

A maioria dos indivíduos eram casados o que de alguma forma seria de

esperar, dado a idade média ser sensivelmente 43 anos. Contudo não podemos deixar

de comentar que aproximadamente 8% estavam divorciados, valor este mais de

quatro vezes superior ao encontrado na população portuguesa aquando da realização

dos últimos censos (INE, 2001). Kales et al. (1982) e Goswami (1998) relatam uma

percentagem mais elevada de divorciados (20% e 18%) que a nossa, facto este que

atribuíram à doença, defendendo que a narcolepsia pode causar problemas de ordem

interpessoal.

Contudo, e ainda no que respeita a estes indivíduos (divorciados), julgamos

poder atribuir a existência desta menor percentagem, no nosso estudo relativamente a
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outros, por se tratarem de pessoas a viver num país predominantemente católico e

com um contexto socio-económico e cultural que ainda não é de todo favorável à

condição de divórcio.

As habilitações literárias são relativamente elevadas no nosso grupo. Também

estas se afastam dos resultados dos Censos de 2001, com uma maior percentagem

de respondentes com o ensino secundário ou com o superior. Aliás, metade da

amostra era detentora de, pelo menos, o ensino secundário. Em nosso entender

poderá estar aqui subjacente que, como é sabido, indivíduos com mais habilitações

literárias têm um maior acesso à informação, o que provavelmente os levou à procura

de cuidados de saúde, pois, como é também reconhecido, a narcolepsia não é uma

doença suficientemente divulgada.

Pela revisão bibliográfica que efectuámos estaríamos à espera de encontrar

um maior número de reformados. Porém, se olharmos para outras características da

nossa amostra, nomeadamente a idade média ser de 43 anos e haver uma

predominância de actividade profissional não manual ou de “colarinho branco”, que

eventualmente permite uma maior flexibilidade em termos de horário laboral, julgamos

poder compreender este achado.

Relevante nos pareceu o facto de que dos quarenta e oito respondentes à

pergunta sobre ocorrência de acidentes, metade responde afirmativamente, sendo na

sua maioria acidentes de viação. Embora amplamente divulgado na literatura e

explicado quer pela sonolência excessiva, quer pela presença de cataplexia parece-

nos bastante preocupante, já que pode pôr em causa não só a saúde e segurança do

próprio, mas também a de terceiros.

Debruçando-nos agora sobre as características clínicas, percebemos que, à

semelhança dos factores socio-demográficos, também elas estão, globalmente, em

consonância com as publicações relativas à narcolepsia.

Cerca de 90% dos examinados têm associado a presença de cataplexia. Este

valor é substancialmente mais elevado do que os verificados noutras investigações,

mas dentro do limite superior referido pela AASM (2005). Efectivamente, os estudos

que referem percentagens bastantes inferiores foram realizados antes de 2005.

Lembramos que neste ano foi publicada, depois de revista e reclassificada, a ICDS-2,

que veio clarificar o diagnóstico, o que, eventualmente, contribuiu para um maior

número de catapléticos, não por um aumento de incidência mas sim devido a um

diagnóstico mais preciso.

Quanto à duração da fraqueza muscular ou paralisia, a literatura revela que os

ataques são breves, normalmente inferiores a 1 minuto (Overeem et al., 2001).
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Também aqui os dados recolhidos são consonantes com o referido anteriormente, pois

45% dos constituintes da nossa amostra mencionaram períodos de 5 a 30 segundos.

Gelb et al. (1994) referem que estes ataques podem ocorrer entre 10 por dia a

menos de um por mês. Acresce que os resultados por nós obtidos parecem reflectir

esta afirmação, pois apenas um dos indivíduos foge a este intervalo.

As paralisias do sono e as alucinações estão presentes em 47% e 60%

respectivamente dos participantes, o que mais uma vez vai ao encontro do referido por

outros autores (AASM, 2005).

Normalmente é referenciado que a narcolepsia surge maioritariamente entre os

15 e os 30 anos (Brounghton & Mullington, 1999). Ora a média por nós obtida de

sintomas auto-referidos é de aproximadamente 22 anos.

Analisar a QVRS de portadores de narcolepsia constituiu o objectivo major

deste trabalho. Assim, hipotetizámos que esta estaria afectada em todas as

dimensões que a constituem e tal foi genericamente possível de comprovar.

Efectivamente, quando comparamos os nossos dados com os obtidos para a

população portuguesa (Ferreira & Santana, 2003), percebemos que os indivíduos

analisados possuem um perfil de saúde significativamente mais pobre em todas as

dimensões com excepção da Função Física e Dor. Daniels et al. (2001), Ervik et al.

(2006), Vignatelli (2004) e Dodel et al. (2007) verificaram situação similar no Reino

Unido, Noruega, Itália e Alemanha, respectivamente.

Gráfico 7 – Estado de Saúde – valores normativos e de narcolépticos
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Quando examinados, quer a totalidade dos indivíduos, quer aqueles com

diagnóstico há menos de 5 anos ou há mais de 10 anos, foi possível concluir que as

pontuações mais baixas foram verificadas nas dimensões Vitalidade e Saúde em

Geral (exceptuando para esta dimensão os últimos) e mais altas na Função Física.

Acresce que estes achados vão também ao encontro dos normativos para a

população portuguesa (Ferreira & Santana, 2003).

Contudo, ao reflectirmos sobre estas constatações e se pensarmos que

indivíduos com narcolepsia não possuem um sono reparador e têm ataques de sono

diurno, será lógico esperar que se sintam mais fatigados e com índices baixos de

energia e que tal facto se repercuta, também, na percepção que têm da sua saúde

geral. Aliás, como afirmam Briones et al. (1996) estes níveis baixos de Vitalidade

parecem ser uma característica de indivíduos com doenças relacionadas com o sono.

Por fim, cabe referir que em várias investigações, cuja população alvo eram

portadores de narcolepsia, esta dimensão surge sempre como a mais atingida

(Teixeira et al., 2004; Beusterien et al., 1999), constituindo uma excepção a de Ervik et

al. (2006).

Dos indivíduos analisados, uma percentagem considerável (60,7%)

apresentava algum grau de depressão. Também Teixeira et al. (2004) e Daniels et al.

(2001) com valores de 56% e 57%, respectivamente, constataram esta realidade nas

amostras que examinaram. Efectivamente, na literatura da especialidade a existência

de depressão é apontada como um factor relativamente comum nestes doentes. Ela é

atribuída sobretudo a dificuldades de relacionamento interpessoal, alterações da

personalidade, diminuição da auto-estima, alterações da libido e outras dificuldades de

ordem sexual (Goswami, 1998; Broughton et al., 1981; Broughton et al., 1983; Lindsley

& Crawford, 1996; Bleutler et al., 1981).

O nosso estudo revelou também que os doentes que analisámos apresentam,

em média, um valor indicativo de um nível moderado de sonolência diurna (17,65).

Outros investigadores, de entre os quais Vignatelli et al. (2004) e Teixeira et al. (2004),

examinaram também narcolépticos cuja cotação na ESE se situava no mesmo nível.

Feita a análise da composição da nossa amostra, cabe agora tecer algumas

considerações acerca dos resultados das comparações/relações efectuadas entre as

variáveis dependentes e as várias características sócio-demográficas e clínicas. Neste

sentido e à semelhança da organização acima apresentada, começaremos por

comentar os resultados obtidos entre as variáveis dependentes e as características

sócio-demográficas e, posteriormente, as clínicas.

Alguns autores mencionam que, independentemente de outras varáveis de

contexto, o sexo feminino constitui sempre uma condicionante significativa para a
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percepção de um decréscimo do estado de saúde. Também no nosso estudo, o

mesmo parece ser verdade, pois quando olhamos para os nossos resultados,

percebemos que as mulheres pontuam sempre mais baixo e significativamente

diferente dos homens no Desempenho Físico, Saúde em Geral e Vitalidade. No que

respeita ao nível de depressão e, embora sem diferenças estatisticamente

significativas, as mulheres continuam a pontuar mais alto, ou seja, pior.

A idade surge apenas relacionada (inversamente) com a Função Física e Dor

Física. Julgamos poder justificar este acontecimento pelo facto de, como é

comummente aceite, a idade mais avançada associar-se maior dependência física.

Ervick et al. (2006) concluíram também que, de uma forma geral (exceptuando

Vitalidade), a quantidade de anos de vida não influencia o estado de saúde de

narcolépticos.

Goswami (1998) refere que os mais jovens são também os mais deprimidos.

Porém, no nosso trabalho, e ainda no que diz respeito a esta variável, não foi

detectada relação com significado estatístico, quer com o nível de depressão, quer

com a sonolência diurna.

A situação familiar parece não influenciar nenhuma das dimensões da QVRS,

verificando-se situação idêntica com os níveis de depressão e de sonolência diurna.

Esperávamos encontrar resultados similares ao último autor que citámos, que

menciona que os casados são menos deprimidos, pois acreditamos que um bom

suporte familiar poderia, eventualmente, influenciar positivamente a vida destes

indivíduos. Não obstante, sobre a qualidade deste suporte familiar não recolhemos

informação.

Dada a natureza estatística das diferenças encontradas, julgamos plausível

afirmar que ser mais ou menos letrado, ou seja, possuir mais ou menos habilitações

literárias parece não conduzir a distintos perfis de QVRS (excluindo Função Física),

depressão e sonolência diurna. Contudo, Goswami (1998) defende que a menor

escolaridade se associa um maior grau de depressão.

Quando comparados os doentes com diagnóstico realizado há menos de cinco

e há mais de dez anos, concluímos que os últimos pontuam quase sempre pior, no

estado de saúde geral, na sonolência diurna e na depressão. No entanto, só para esta

última variável dependente é que as diferenças são estatisticamente significativas.

Pensamos poder explicar este achado, pelo facto de que as pessoas com diagnóstico

há mais de dez anos, possam perceber que o tempo vai passando e os serviços de

saúde e a sociedade em geral não lhes oferecem soluções eficazes que lhes minimize

o impacto negativo desta doença, pelo que naturalmente se encontram mais

deprimidas.
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O nosso estudo demonstrou a existência de uma relação inversa,

estatisticamente significativa, entre a duração de doença e a Função Física, Dor Física

e Saúde em Geral. Contrariamente, Vignatelli et al. (2004) advogam que a duração da

doença pode constituir um factor mediador que contrabalança os efeitos nefastos da

mesma, através do desenvolvimento de estratégias de coping. Contudo, reconhecem

também estes autores, que esta é uma hipótese que embora precise de ser

investigada, suporta a necessidade de estudos que avaliem as terapias cognitivas e

comportamentais, as quais, estamos cientes, não serem ainda uma prática habitual no

nosso país.

A ocorrência de um acidente anterior parece não ter repercussões na

percepção da QVRS, depressão e sonolência diurna, o que nos leva à provável

conclusão de que estes não teriam sido graves, pois, aparentemente, não deixaram

marcas de ordem física, mental nem social.

Vignatelli et al. (2004) referem que, surpreendentemente, a existência de

cataplexia não influencia a pontuação do SF-36. Ora, o mesmo parece ter

genericamente acontecido no nosso trabalho. Porém, ao olharmos para as pontuações

médias obtidas, verificamos que os indivíduos com este sintoma pontuam sempre pior

e que essa diferença assume significado estatístico para a Função Física e Vitalidade.

Assim, não podemos menosprezar os 5 casos que não apresentam cataplexia e

julgamos que, se esse grupo fosse maior, os resultados poderiam eventualmente ser

diferentes e aproximar-se dos desses autores.

Também no que diz respeito a alucinações e paralisias do sono não foi

constatado qualquer influência com as nossas variáveis dependentes.

Ervik et al. (2006) referem que a narcolepsia tem um efeito profundamente

negativo na QVRS que não é suficientemente evitado pela medicação. Por sua vez,

Teixeira et al. (2004) mencionam também que a QVRS de narcolépticos medicados é

pobre. No nosso estudo, percebemos que estar ou não a efectuar medicação dirigida,

não conduz a distintos perfis tanto do estado de saúde, como do nível da depressão.

Tal achado leva-nos a pressupor que provavelmente ainda não dispomos de produtos

farmacológicos, que representem uma alternativa efectiva no impacto que os efeitos

negativos da narcolepsia exercem na QVRS daqueles por ela atingidos.

Ainda neste contexto, foi curioso verificar que os narcolépticos que não tomam

medicação estão significativamente melhor no que respeita à sonolência diurna (lida

pela Epworth). É verdade que, de acordo com vários autores, este é o sintoma mais

difícil de controlar, ou seja, o que responde menos à terapêutica. Contudo, este

resultado leva-nos a repensar a medicação a que estão a ser sujeitos, até porque ela
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representa custos económicos elevados não só para o indivíduo, mas também para

um sistema de saúde cujos recursos financeiros são escassos.

Interessante foi verificar que a severidade da depressão se correlaciona com

todas as dimensões da QVRS e não só com as sub-escalas que expressam a saúde

mental. Ou seja, quanto mais deprimidos estão os indivíduos pior é o seu estado de

saúde. Esta constatação revela-se importante, já que, se conseguirmos estratégias de

intervenção que diminuam o grau de depressão, estaremos muito provavelmente a

contribuir para que os narcolépticos tenham uma qualidade de vida muito mais

positiva. Aliás, é hoje cada vez mais defendido a urgência de olharmos para os nossos

doentes de uma forma holística, pois como acabámos de perceber o eu físico é

indissociável do eu mental e social.

Contrariamente ao que esperaríamos, o nível de sonolência diurna não se

relaciona nem com a QVRS nem com o grau depressão. É certo que são vários os

investigadores desta temática que reportam uma associação entre sonolência diurna

excessiva e o estado de saúde. São exemplo Broughton et al. (1983) que mencionam

que os efeitos negativos da narcolepsia apenas se relacionam com o sono excessivo

diurno da tétrada de sintomas e Vignatelli et al. (2004) que, igualmente, admitem que a

sonolência diurna é o sintoma que mais contribui para um estado de saúde

deteriorado. Também Briones et al. (1996) referem que a sonolência tem um impacto

importante no estado de saúde, sobretudo na percepção da energia/fadiga. Contudo, e

no que diz respeito à depressão, Lindsley e Crawford (1996) defendem que esta é

independente de vários factores, entre os quais da severidade da sonolência. Os

nossos achados levam-nos a supor que, eventualmente, os nossos doentes

desenvolveram já estratégias de coping para lidar com esta situação, não permitindo

assim que ela tenha repercussões negativas no seu bem-estar.

LIMITES DO ESTUDO

Como limites do presente estudo salientamos a pequena dimensão da nossa

amostra que não permite a generalização de resultados, assim como o facto de a

amostragem ser de conveniência.
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CONCLUSÕES

Face aos resultados obtidos no estudo realizado, apresentam-se as seguintes

conclusões:

Os indivíduos que constituem a nossa amostra encontram-se afectados no que

diz respeito à qualidade de vida relacionada com a saúde, apresentando,

comparativamente à população portuguesa, valores significativamente mais baixos em

todas as dimensões, exceptuando a Função Física e Dor Física, surgindo, a Vitalidade

como a dimensão com pontuações mais baixas. Além disso, a maioria manifesta

algum grau de depressão e possui um valor médio de sonolência diurna indicativa de

um nível moderado.

As variáveis sócio-demográficas, de uma forma geral, não influenciam distintos

níveis de estado de saúde geral, depressão e sonolência diurna. O sexo constitui uma

excepção, apresentando as mulheres perfis de saúde mais pobres no Desempenho

Físico, Vitalidade e Saúde Mental e ainda a idade que estabelece uma relação inversa

com a Função Física e Dor Física.

A existência de cataplexia surge como um sintoma capaz de determinar um

pior perfil de saúde apenas para a Função Física e Saúde em Geral. A duração da

doença está inversamente relacionada apenas com estas duas últimas dimensões e

com Dor Física. Possuir diagnóstico de narcolepsia há mais de 10 anos é apenas

sinónimo de um maior grau de depressão. As restantes variáveis clínicas não

conduzem a diferentes níveis de estado de saúde, depressão e sonolência diurna.

O facto de estar sujeito a medicação dirigida parece não produzir diversos

perfis de estado de saúde genérico e grau de depressão. Porém, os indivíduos

medicados são aqueles que apresentam um maior nível de sonolência diurna.

Existe uma relação estreita entre estado de saúde genérico e depressão, o

mesmo não acontecendo para a sonolência diurna.

Perante estas conclusões, surge-nos como extremamente importante que a

sociedade em geral e os serviços de saúde em particular, devam investir mais na

investigação relativa a estratégias de intervenção, que se mostrem capazes de

melhorar a qualidade de vida nos doentes com narcolepsia.



BIBLIOGRAFIA



80

BIBLIOGRAFIA

Adda C, Lefevre B, Reimao R. Narcolepsy and depression. Arquivos de Neuro-Psiquiatria,
1997;55(3A):423-426.

Aldrich MS. Automobile Accidents in Patients with Sleep Disorders. Sleep 1989; 12(6):487-494.

Aldrich MS. Narcolepsy. Neurology 1992; 42(suppl6): 34-43.

Aldrich MS. The clinical spectrum of narcolepsy and idiopathic hypersonia. Neurology, 1996;
46:393-401.

Alves GR, Coelho FMS, Pradella-Hallinan M, Tufik S. Depressão com Inventário de Beck em
Narcolépticos. Actas de Fisiologia 2004;9:134.

American Academy of Sleep Medicine (AASM). International Classification of Sleep Disorders.
Diagnostic and coding manual, revised. Rochester: American Sleep Disorders Association,
1997.

American Academy of Sleep Medicine (AASM). International Classification of Sleep Disorders
(ICSD-2), 2nd ed.: Diagnostic and Coding Manual, Westchester, III: American Academy of Sleep
Medicine, 2005.

Anic-Labat S, Guilleminault C, Kraemer HC, Meehan J, Arrigoni J, and Mignot E. Validation of a
cataplexy questionnaire in 983 sleep-disorders patients. Sleep, 1999;22(1):77-87.

Arnulf I, Lin L, Zhang J, Russell J, Ripley B, Einen M, Nevsimalova S, Bassetti C, Bourgin P,
Nishino S, Mignot E. CSF versus serum leptin in narcolepsy :is there an effect of hypocretin
deficiency?. Sleep, 2006;29(8):1017-1024.

Baker TL, Guilleminault C, Nino-Murcia G, Dement WC. Comparative polysomnographic study
of narcolepsy and idiopathic central nervous system hypersomnia. Sleep, 1986;9(1):232-242.

Bassetti C & Aldrich MS. Narcolepsy. Neurologic Clinics, 1996;14(3):545-571.

Bassetti C, Aldrich MS, Quint DJ. MRI Findings in narcolepsy. Sleep, 1997;20(8):630-631.

Beck AT, Steer RA, Garbin MG. Psychometric properties of the Beck Depression Inventory:
Twenty-five years of evaluation. Clinical Psychology Review, 1988;8:77-100.

Berry RB. Sleep Medicine Pearls.  2nd edition. Editor Hanley & Belfus,Inc; USA, 2003. Cap
18:274-299.

Beusterien KM, Rogers AE, Walsleben JA, Emsellem HA, Leblando JA, Wang L, Goswami M,
Steinwald B. Health-related quality of life effects of modafinil for treatment of narcolepsy. Sleep,
1999; 22(6):757-765.

Billiard M. Troubles du sommeil et de l’éveil. Encycl. Méd. Chir. Neurology, (Paris-France) 1988;
17025 B10, 9.

Billiard M, Bassetti C, Dauvilliers Y, Dolenc-Groselj L, Lammers GJ, Mayer G, PollmAcher T,
Reading P, Sonka K. EFNS guidelines on management of narcolepsy. Eur J Neurol, 2006;
13(10):1035-1048.

Bittencourt LRA, Silva RS, Santos RF, Pires MLN, Mello MT. Sonolência excessiva. Rev Bras
Psiquiatr, 2005;27(Supl 1):16-21.

Black JL. Narcolepsy: A review of evidence for autoimmune diathesis. Int Rev Psychiatry,
2005;17(6):461-469.

Black JE, Brooks SN, Nishino S. Conditions of Primary Excessive Daytime Sleepness. Neurol
Clin, 2005a;23:1025-1044.

http://www.medscape.com/medline/publicationbrowser/123?pmid=16987156
http://www.medscape.com/medline/publicationbrowser/123?pmid=16987156
http://www.ingentaconnect.com/content/routledg/cirp;jsessionid=25587kc6557j4.alexandra


81

Black JL, Silber MH, Krahn LE, Fredrickson PA, Pankratz VS, Avula R, Walker DL, Slocumb NL.
Analysis of Hipocretin (Orexin) Antibodies in Patients with Narcolepsy. Sleep, 2005b;28(4):427-
431.

Bowling A. La Medida de la Salud – Revision de las Escalas de Medida de la Calidad de Vida.
Barcelona, 1994. Masson S. A. Ed.

Bowling A. Measuring Health and Quality of life in Populacion Health and Health Services
Research. In: Measuring Health: Chapter 1, 2nd Ed., 2001, Open University Press.

Briones B, Adams N, Strauss M, Rosenberg C, Whalen C, Carskadon M, Roebuck T, Winters
M, Redline S. Sleepiness and health: Relationship between sleepiness and general health
status. Sleep, 1996;19(7):583-588.

Broughton WA & Broughton RJ. Psychological Impact of Narcolepsy. Sleep 1994;17:S45-S49.

Broughton R, Dunham W, Newman J, Lutley K, Duschesne P, Rivers M. Ambulatory 24 hour
sleep-wake monitoring in narcolepsy-cataplexy compared to matched controls.
Electroencephalography and clinical Neurophysiology, 1988, 70:473-481.

Broughton R, Dunham W, Weisskopf M, Rivers M. Night sleep does not predict day sleep in
narcolepsy. Electroencephalogr Clin Neurophysiol, 1994;91:67-70.

Broughton R, Ghanem Q, Hishikawa Y, Sugita Y, Nevsimalova S, Roth B. Life effects of
narcolepsy in 180 patients from North America, Asia and Europe compared to matched
controls. Can J Neurol Sci, 1981, 8: 229-304.

Broughton RJ, Guberman A, Roberts J. Comparision of the psychosocial effects of epilepsy and
narcolepsy/ cataplexy: a controlled study. Epilepsia 1984;25(4):423-433.

Broughton RJ & Mullington JM. Chronobiology and psichosocial impact: chronobiological
aspects of narcolepsy. Sleep,1994. 17:S35-S44.

Broughton RJ  & Mullington JM. Polysomnography: Principles and Applications in Sleep and
Arousal Disorders. In: Niedermeyer E, Silva FL. Electroencefalography:  Basic Principles,
Clinical Applications, and Related Fields – Ed. Lippincott Williams & Wilkins, 5th Edition. USA,
2005: 899-936.

Bruck D. The impact of narcolepsy on psychological health and role behaviours: negative
effects and comparisons with other illness groups. Sleep Medicine, 2001; 2: 437-446.

Bruck D, Kennedy G, Cooper A, Apfel S. Daytime assessment of motor activity, mood and sleep
behaviour in narcolepsy (with and without stimulants) and controls. Sleep Research Online,
1999; 2, Suppl 1: 334.

Carskadon MA, Dement W, Mitler M, Roth T, Westbrook PR, Keenan S. Guidelines for the
Multiple Sleep Latency Test (MSLT): a standard measure of sleepiness. Sleep, 1986; 9:519-
524.

Chakravorty SS & Rye DB. Narcolepsy in the older adult: epidemiology, diagnosis and
management. Drugs Aging, 2003;20(5):361-376.

Chee PH. Ocular manifestations of narcolepsy. Br J Ophthalmol, 1968; 52:54-56.

Chen W, Black J, Call P, Mignot E. Late-onset narcolepsy responsive to plamapheresis (letter).
Ann Neurol, 2005;58(3):489-490.

Coelho F, Elias R, Hallinan M, Bittencourt L, Tufik S. Narcolepsia. Rev. Psiq. Clin.,
2007;34(3):133-138.

Corcione A, Casazza S, Ferretti E, Giunti D, Zappia E, Pistorio A, Gambini C, Mancardi GL,
Uccelli A, Pistoia V. Recapitulation of B cell differentiation in the central nervous system of
patients with multiple sclerosis. Immunology, 2004;101(30):11604-11609.

Dahmen N, Kasten M, Wieczorek S, Gencik M, Epplen JT, Ullrich B. Increased frequency of
migraine in narcoleptic patients : a confirmed study. Cephalalgia, 2003; 23: 14-19.

Dahmen N & Tonn P. Season of birth effect in narcolepsy. Neurology, 2003; 61:1016.



82

Daniels E, King MA, Smith IE, Shneerson JM. Health-related quality of life in narcolepsy.
J.Sleep Res. 2001;10:75-81.

Dauvilliers Y, Billiard M, Montplaisir J. Clinical aspects and pathophysiology of narcolepsy. Clin
Neurophysiol, 2003;114:2000-2017.

Dauvilliers Y, Carlander B, Rivier F, Touchon J, Tafti M. Successful management of cataplexy
with intravenous immunoglobulins at narcolepsy onset. Ann Neurol, 2004;56(6):905-908.

Dauvilliers Y, Montplaisir J, Molinari N, Carlander B, Ondze B, Besset A, Billiard M. Age at onset
of narcolepsy in two large populations of patients in France and Quebec. Neurology,
2001;57:2029-2033.

De Lecea L, Kilduff TS, Peyron C, Gao XB, Foye PE, Danielson PE, Fukuhara C, Battenberg
ELF, Gautvik VT, Bartlett II FS, Frankell WN, van den  Pol AN, Bloom FE,Gautvik KM, Sutcliffe
JG. The hypocretins: Hypothalamus-specific peptides with neuroexcitatory activity. Proc. Natl.
Acad. Sci, 1998;95:322-327.

Deflandre E, Roelants F, Cambron L, Poirrier R. La narcolepsie-cataplexie. Rev Med Liege,
2002; 57:8: 519-527.

Dimenäs ES, Dahlöf CG,  Jern SC, Wiklund IK. Defining quality of life in medicine. Scand J
Health Care, 1990; Suppl 1:S7-10S.

Dodel R, Peter H, Walbert T, Spottke A, Noelker C, Berger K, Siebert U, Oertel WH, Kesper K,
Becker HF, Mayer G. The socio-economic impact of narcolepsy. Sleep, 2004;27(6):1123-1128.

Dodel R, Peter H, Spottke A, Noelker C, Althaus A, Siebert U, Walbert T, Kesper K, Becker HF,
Mayer G. Health-related quality of life in patients with narcolepsy. Sleep Med, 2007;8(7-8):733-
741.

Douglas NJ. The psychosocial aspects of narcolepsy. Neurology, 1998; 50(Suppl 1):27-30.

Drevets WC, Price JL, Simpson JR, Todd RD, Reich T, Vannier M, Raichle ME. Subgenual
prefrontal cortex abnormalities in mood disorders. Nature, 1997; 386:824-827.

Dyken ME, Yamada T, Lin-Dyken DC, Yeh M. Sleep Paralysis: a REM sleep phenomenon as
documented with simultaneous clinical and electrophysiologic assessment.
Sleep,1998;21(Suppl 3):179.

Elmquist JK, Flier EM, Saper CB, Flier JS. Unraveling the central nervous system pathways
underlying responses to leptin. Nature Science, 1998; 1(6): 445-450.

Ervik S, Abdelnoor M, Heier MS, Ramberg M, Strand G. Health-Related Quality of Life in
Narcolepsy. Acta Neurologica Scandinavica 2006; 114:198-204.

Ferreira PL. Criação da Versão Portuguesa do MOS SF-36: Parte I – Adaptação Cultural e
Linguística. Centro de Estudos e Investigação em Saúde, Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra, 1997:1-27.

Ferreira PL & Santana P. Percepção do estado de saúde e de qualidade de vida da população
activa: contributo para a definição de normas portuguesas. Revista Portuguesa de Saúde
Pública, 2003;21(2):15-26.

Fleck MPA, Leal OF, Louzada S, Xavier M, Chachamovich E, Vieira G, Santos L, Pinzon V.
Desenvolvimento da versão em português do instrumento de avaliação de qualidade de vida da
OMS (WHOQOL-100). Rev Bras Psiquiatr, 1999;21(1):19-28.

Garma L & Marchand F. Non-pharmacological approaches to the treatment of narcolepsy.
Sleep, 1994;17(Suppl 8):S97-S102.

Gautvik KM, de Lecea L, Gautvik VT, Danielson PE, Tranque P, Dopazo A, Blooms FE, Sutcliffe
JG. Overview of the most prevalent hypothalamus-specific mRNAs, as identified by directional
tag PCR subtraction. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1996; 93:8733-8738.

Gelb M, Guilleminault C, Kraemer H, Lin S, Moon S, Dement WC, Mignot E. Methodology and
therapeutic trials: stability of cataplexy over several months-information for the design of
therapeutic trials. Sleep, 1994;17(3):265-273.

http://66.249.91.104/translate_c?hl=pt-PT&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Dimen%25C3%25A4s%2520ES%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&prev=/search%3Fq%3D%2B%2522Defining%2Bquality%2Bof%2Blife%2Bin%2Bmedicine%2522%26hl%3Dpt-PT%26lr%3D%26sa%3DG%26as_qdr%3Dall
http://66.249.91.104/translate_c?hl=pt-PT&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Dahl%25C3%25B6f%2520CG%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&prev=/search%3Fq%3D%2B%2522Defining%2Bquality%2Bof%2Blife%2Bin%2Bmedicine%2522%26hl%3Dpt-PT%26lr%3D%26sa%3DG%26as_qdr%3Dall
http://66.249.91.104/translate_c?hl=pt-PT&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Jern%2520SC%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&prev=/search%3Fq%3D%2B%2522Defining%2Bquality%2Bof%2Blife%2Bin%2Bmedicine%2522%26hl%3Dpt-PT%26lr%3D%26sa%3DG%26as_qdr%3Dall
http://66.249.91.104/translate_c?hl=pt-PT&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DSearch%26Term%3D%2522Wiklund%2520IK%2522%255BAuthor%255D%26itool%3DEntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&prev=/search%3Fq%3D%2B%2522Defining%2Bquality%2Bof%2Blife%2Bin%2Bmedicine%2522%26hl%3Dpt-PT%26lr%3D%26sa%3DG%26as_qdr%3Dall


83

Goswami M. The influences of clinical symptoms on quality of life in patients with narcolepsy.
Neurology 1998;50(suppl 1):31-36.

Guilleminault C & Gelb M. Clinical aspects and features of cataplexy. Adv Neurol, 1995; 67:65-
77.

Guilleminault C, Leger D, Philip P, Ohayon MM. Nocturnal wandering and violence: review of a
sleep clinic population. J Forensic Sci, 1998;43(1):158-63.

Guilleminault C & Pelayo R. Narcolepsy in prepubertal children. Ann Neuro,1998; 43:135-142.

Guilleminault C, Phillips R, Dement WC. A syndrome of hypersomnia with automatic behaviour.
Electroencephalogr Clin Neurophysiol, 1975;38:403-413.

Guyatt GH, Feeny DH, Patrick DL. Measuring health-related quality of life. Ann Intern Med,
1993;118(8):622-629.

Hayes JA, Black NA, Jenkinson C, Young JD, RoWan KM, Daly K, Ridley S. Outcome
measurement for adult critical care: a systematic review. Health Technol Assess, 2000;4:24.

Hecht M, Lin L, Kushida CA, Umetsu DT, Taheri S, Einen M, Mignot E. Report of a case of
immunosuppression with prednisone in an 8-year-old boy with an acute onset of hipocretine
deficiency narcolepsy. Sleep, 2003;26(7):809-810.

Henry GK, Satz P, Heilbronner RL. Evidence of a perceptual-encoding deficit in narcolepsy.
Sleep, 1993;16(2):123-127.

Hishikawa Y & Shimizu T. Physiology of REM sleep, cataplexy, and sleep paralysis. Adv Neurol,
1995; 67:245-271.

Honda, Y. A monozygotic twin pair completely discordant for narcolepsy, with sleep deprivation
as a possible precipitating factor. Sleep Biol Rhythms, 2003;1:147-149.

Hong SC, Lin L, Jeong JH, Shin YK, Han JH, Lee JH, Lee SP, Zhang J, Einen M, Mignot E. A
study of diagnostic utility of HLA typing, CSF hypocretin-1 measurements and MSLT testing for
the diagnosis of narcolepsy in 163 Korean patients with unexplained excessive daytime
sleepiness. Sleep, 2006;29(11):1429-1438.

Hood B & Bruck D. Metamemory in narcolepsy. Journal of Sleep Research, 1997;6(3):205-210.

Hublin C, Partinen M, Kaprio J, Koskenvuo M, Guilleminault C. Epidemiology of narcolepsy.
Sleep, 1994;17:S7-S12.

HSE, Health and Safety Executive. A Guide to Measuring Health and Safety Performance.
Health and Safety Executive Books, First Edition, 2001, UK.
Instituto Nacional de Estatística (INE). Census 2001: Resultados Definitivos. 2002, Lisboa.

Johns MW. A new method for measuring daytime sleepiness: The Epworth Sleepiness Scale.
Sleep, 1991;14(6):540-545.

Johns MW. Sleepiness in different situations measured by the Epworth Sleepiness Scale.
Sleep, 1994;17(8):703-710.

Kales A, Soldatos CR, Bixler EO, Caldwell A, Cadieux RJ, Verrechio JM, Kales JD. Narcolepsy-
Cataplexy, II Psychosocial consequences and associated psychopathology. Arch Neurol,
1982;39:169-171.

Karacan, I. Erectile dysfunction in narcoleptic patients. Sleep, 1986; 9:227-231.

Kaufmann C, Schuld A, Pollmacher T, Auer DP. Reduced cortical gray matter in narcolepsy:
Preliminary findings with voxel-based morphometry. Neurolog, 2002; 58:1852-1855.

Komada Y, Inoue Y, Mukai J, Shirakawa S, Takahashi K, Honda Y. Difference in the
characteristics of subjective and objective sleepiness between narcolepsy and essential
hypersomnia. Psychiatry Clin Neurosci, 2005;59(2):194-199.

Kotagal S, Hartse KM, Walsh JK. Characteristics of narcolepsy in preteenaged children.
Pediatrics, 1990;85(2):205-209.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=PubMed&Cmd=Search&Term=%22Guyatt%20GH%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=PubMed&Cmd=Search&Term=%22Feeny%20DH%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=PubMed&Cmd=Search&Term=%22Patrick%20DL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.medscape.com/medline/publicationbrowser/123?pmid=15823167


84

Kotagal S; Krahn LE; Slocumb N. A putative link between childhood narcolepsy and obesity.
Sleep Med, 2004; 5(2):147-50.

Lammers GJ, Overeem S, Tijssen MA, van Dijk JG. Effects of startle and laughter in capaplectic
subjects: a neurophysiological study between attacks. Clin Neurophysiol, 2000;111: 1276-1281.

Lammers GJ, Pijl H, Iestra J, Langius JA, Buunk G, Meinders AE. Sponteneous food choice in
narcolepsy. Sleep, 1996,19(1):75-76.

Lankford DA, Wellman JJ, O’Hara C. Posttraumatic narcolepsy in mild to moderate closed head
injury. Sleep, 1994;17(8 Suppl):S25-S28.

Lecendreux M, Maret S, Bassetti C, Moureen MC, Tafti M. Clinical efficacy of high-dose
intravenous immunoglobulins near the onset of narcolepsy in a 10-year-old boy. J.Sleep Res,
2003;12:347-348.

Liddon SC. Sleep paralysis and hypnagogic hallucinations. Arch Gen Psychiatry, 1967;17:88-
95.

Lin L, Faraco J, Li R, Kadotani H, Rogers W, Lin X, Qiu X, de Jong PJ, Nishino S, Mignot E. The
sleep  disorder canine by a mutation in the hypocretin (orexin) receptor 2 gene. Cell, 1999;
98:365-376.

McDowell I & Newell C. Measuring Health: A Guide to Rating Scales and Questionnaires.
Oxford University Press, 2ª Ed., 1996. Oxford.

McHorney C, Ware JE, Lu JF. The MOS 36-Item short-form health survey (SF-36): III. Tests of
Data Quality, Scaling Assumptions, and Reliability Across Diverse Patients Groups. Medical
Care, 1994;32:40-66.

Meadows KA, Rogers D, Greene T. Attitudes to the use of health outcome questionnaires in the
routine care of patients with diabetes: A survey of general practitioners and practice nurses.
British Journal of General Practice, 1998;48:1555–1559.

Mercer PW, Merritt SL, Cohen FL. Environmental factors may precipitate the onset of
narcolepsy. Sleep Research, 1997;26:429.

Mignot EM. Genetic and familial aspects of narcolepsy. Neurology, 1998;50(Suppl 1):S16-S22.

Mignot E, Hayduk R, Black J, Grumet FC, Guilleminault C. HLA DQB1*0602 is associated with
cataplexy in 509 narcoleptic patients. Sleep, 1997;20:1012-1020.

Mignot E, Lammers GJ, Ripley B, Okum M, Nevsimalova S, Overeem S, Vankova J, Black J,
Harsh J, Basseti C, Schrader H, Nishino S. The role of cerebrospinal fluid hypocretin
measurement in the diagnosis of narcolepsy and other hypersomnias. Arch Neurol,
2002;59:1553-1562.

Mignot E, Lin L, Arrigoni J, Macaubas C, Olive F, Hallmayer J. DQB1*0602  and DQA1*0102
(DQ1) are better markers than DR2 for narcolepsy Caucasian and black Americans. Sleep,
1994.17:60-67.

Mignot E, Lin L, Finn L, Lopes C, Pluff K, Sundstrom ML, Young T. Correlates of sleep-onset
REM periods during the Multiple Sleep Latency Test in community adults. Brain, 2006;
129(6):1609-1623.

Mignot E & Nishino S. Emerging Therapies in Narcolepsy-Cataplexy. Sleep, 2005;28(6):754-
763.

Ministério do Emprego e da Segurança Social, Instituto do Emprego e Formação Profissional
(IEFP). Classificação Nacional das Profissões, versão 1994. Lisboa.

Mitler MM, Carskadon MA, Czeisler CA, Dement WC, Dinges DF, Graeber RC Catastrophes,
sleep, and public policy: consensus report. Sleep, 1988;11(1):100-109.

Morrish E, King MA, Smith IE, Shneerson JM. Factors associated with a delay in the diagnosis
of narcolepsy. Sleep Medicine, 2004;5:37-41.

Mueller-Eckhardt G, Meier-Ewart K, Schiefer HG. Is there an infectious origin of narcolepsy?
Lancet, 1990;335:424.

http://www.medscape.com/medline/publicationbrowser/123?pmid=15033134


85

Mullington J & Broughton R. Schelduled naps in the management of daytime sleepness in
narcolepsy-cataplexy. Sleep, 1993;16:444-456.

Murali H & Kotagal S. Off-Label Treatment of severe childhood narcolepsy-cataplexy with
sodium oxybate. Sleep, 2006;29 (8):1025-1029.

Niedermeyer E, Silva FL. Electroencefalography:  Basic Principles, Clinical Applications, and
Related Fields – Ed. Lippincott Williams & Wilkins, 5th Edition, 2005. USA.

Ninan PT, Hassman HA, Glass SJ, McManus FC. Adjunctive modafinil at initiation of treatment
with a selective serotonin reuptake inhibitor enhances the degree and onset of therapeutic
effects in patients with major depressive disorder and fatigue. J Clin Psych, 2004;65:414-420.

Nishino S,  Riehl J, Hong J, Kwan M, Reid M, Mignot E. Is narcolepsy a REM sleep disorder?
Analysis of sleep abnormalities in narcoleptic Dobermans. Neuroscience Research 2000;
38:437-446.

Ohayon MM, Priest RG, Caulet M, Guilleminault C. Hypnagogic and hypnopompic
hallucinations: pathological phenomena? Br J Psychiatry, 1996;169:459-467.

Ohayon MM, Priest RG, Zulley J, Smirne S, Paiva T. Prevalence of narcolepsy symptomatology
and diagnosis in the European general population. Neurology, 2002;58:1826-1833.

Ohayon MM, Zulley J, Guilleminault C, Smirne S. Prevalence and pathological associations of
sleep paralysis in the general population. Neurology, 1999;52:1194-1200.

Oka Y, Inoue Y, Kanbayashi T, Kuroda K, Miyamoto M, Miyamoto T, Ikeda A, Shimizu T,
Hishikawa Y, Shibasaki H. Narcolepsy Without Cataplexy: 2 Subtypes Based on CSF
Hypocretin-1/Orexin-A Findings. Sleep, 2006; 29 (11):1439-1443.

Okun ML, Lin L, Pelin Z, Hong S, Mignot E. Clinical aspects of narcolepsy-cataplexy across
ethnic groups. Sleep, 2002;25(1):27-35.

Okura M, Riehl J, Mignot E, Nishino S. Sulpiride, a D2/D3 Blocker, Reduces Cataplexy but not
REM Sleep in Canine Narcolepsy. Neuropsychopharmacolog, 2000;23(5):528-538.

Opazo CJ & Geisler P. Assessing symptoms of depression in narcolepsy patients with and
without cataplexy. (Abstract). World Journal of Biological Psychiatry, 2007;8(Suppl 1):210.

Orellana C, Villemin E, Tafti M, Carlander B, Besset A, Billiard M. Life events in the year
preceding the onset of narcolepsy. Sleep, 1994;17(8 Suppl):S50-S53.

Overeem S, Lammers GJ, van Dijk JG. Weak with laughter. Lancet, 1999;354:838.

Overeem S, Mignot E, Van Dijk JG, Lamers GJ. Narcolepsy: Clinical Features, New
Pathophysiologic Insights, and future Perspectives. J Clin Neurophysiol, 2001;18(2):78-105.

Pace-Schott EF & Hobson JA. The neurobiology of sleep: Genetics, cellular physiology and
subcortical networks. Nature Reviews, 2002;3:591-605.

Parkes D. Introduction to the mechanism of action of different treatments of narcolepsy. Sleep,
1994;17:S93-S96.

Peyron C, Faraco J, Rogers W, Ripley B, Overeem S, Charnay Y, Nevsimalova S, Aldrich M,
Reynolds D, Albin R, Li R, Hugns M, Pedrazzoli M, Padigaru M, Kucherlapati M, Fan J, Maki R,
Lammers GJ, Bouras C, Kucherlapati R, Nishino S, Mignot E. A mutation in a case of early
onset narcolepsy and a generalized absence of hypocretin peptides in human narcoleptic
brains. Nat Med, 2000;6:991-997.

Peyron C, Tighe DK, Van Den Pol AN, de Lecea L, Heller HC, Sutcliffe JG, Kilduff TS. Neurons
contains hypocretin (orexin) project to multiple neuronal systems. The Journal of Neuroscience
1998;18(23):9996-10015.

Rechtschaffen A, Wolpert E, Dement WC, Mitchell SA, Fisher C. Nocturnal Sleep of
Narcoleptics. Electroenceph Clin Neurophysiol, 1963;15:599-609.

Reid MS,Tafti M, Geary JN, Nishino S, Siegel JM, Dement WC, Mignot E. Cholinergic
Mechanisms in Canine Narcolepsy-I. Modulation of Cataplexy Via Local Drug Administration
Into The Pontine Reticular Formation. Neuroscience 1994;59(3):511-522.



86

Reimao R, Lemmi H. Narcolepsy in childhood and adolescence. Arq Neuropsiquiatr,
1991;49(3):260-264.

Reimer MA & Flemons WW. Quality in life in sleep disorders. Sleep Medicine Reviews
2003;7(4):335-349.

Rocha IOI, Cabrera SI, Averbuch MA. Deficits de atención, narcolepsia. Actas de Fisiologia
2004;9:132.

Roehrs T, Zorick F, Wittig R, Paxton C, Sicklesteel J, Roth T. Alerting effects of naps in patients
with narcolepsy. Sleep, 1986;9:194-199.

Rogers AE & Rosenberg RS. Tests of memory in narcoleptics. Sleep, 1990;13(1):42-52.

Rosete ML & Ferreira PL. Metodologia para a Validação Cultural de Instrumentos de Medição
do Estado de Saúde. Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, 1994 (policopiado).

Roy A. Psychiatric aspects of narcolepsy. Brit.J.Psychiat, 1976;128:562-565.

Sakurai T, Amemiya A, Ishii M, Matsuzaki I, Chemelli RM, Tanaka H, Williams SC, Richardson
A, Kozlowski G, Wilson S, Arch JRS, Buckingham RE, Haynes AC, Carr, SA, Annan RS,
McNulty DE, Liu WS, Taerrett JA, Elshourbagy NA, Bergsma DJ, Yanagisawa M. Orexins and
orexin receptors : a family of hypothalamic neuropeptides and a G protein-coupled receptor that
regulate feeding behaviour. Cell, 1998;92:573-585.

Santos C, Ferreira PL, Moutinho J. Avaliação da sonolência diurna excessiva: adaptação
cultural e linguística da escala de sonolência de Epwoth para a população portuguesa.
Dissertação de Licenciatura em Neurofisiologia, 2001; Escola Superior de Tecnologia da Saúde
do Porto.

Schenck CH & Mahowald MW. Motor dyscontrol in narcolepsy: rapid-eye-movement (REM)
sleep without atonia and REM sleep behaviour disorder. Ann Neurol, 1992;32:3-10.

Schuld A, Hebebrand J, Geller F, Pollmächer T. Increased body-mass index in patients with
narcolepsy. Lancet, 2000;355:1274-1275.

Serra ASV & Abreu JLPC. Aferição dos Quadros Clínicos Depressivos – I. Ensaio da Aplicação
do “Inventário Depressivo de Beck” a uma Amostra  Portuguesa de Doentes Deprimidos.
Separata da Coimbra Médica 1973a; XX, VI: 623-644.

Serra ASV & Abreu JLPC. Aferição dos Quadros Clínicos Depressivos – II. Estudo Preliminar
de Novos Agrupamentos Sintomatológicos para Complemento do “Inventário Depressivo de
Beck”. Separata da Coimbra Médica 1973b; XX, VII: 713-736.

Sharp SJ, D’Cruz  OF. Narcolepsy in a 12-month old boy. J Child Neurol, 2001;15:145-146.

Siegel JM. Hypocretin (Orexin): Role in a Normal Behaviour and Neuropathology. Annual
Review of Psychology, 2004;55:125-148.

Siegrist J & Junge A. Measuring the social dimension of subjective health in chronic illness.
Psychother Psychosom, 1990; 54:90-98.

Silber M, Krahn LE, Olson EJ, Pankratz S. The Epidemiology of Narcolepsy in Olmsted County,
Minnesota: A Population –Based Study. Sleep, 2002;25 (2):197-202.

Schmidt HS. Pupillometric assessment of disorders of arousal. Sleep, 1982;5(Suppl 2):157-171.

Spiegel K, Tasali E, Penev P, Van Cauter E. Brief communication: Sleep curtailment in healthy
young men is associated with decreased leptin levels, elevated ghrelin levels, and increased
hunger an appetite. Ann Intern Med, 2004;141:846-850.

Stepanski EJ, Markey JJ, Zorick FJ, Roth R. Psychometric profiles of patient populations with
excessive daytime sleepiness. Henry Ford Hosp Med J, 1990;38(4):219-222.

Teixeira VG, Faccenda JF, Douglas NJ. Functional status in patients with narcolepsy. Sleep
Medicine; 5 (2004):477-483.

US Modafinil in Narcolepsy Multicenter Study Group. Randomized Trial of Modafinil for the
Treatment of Pathological Somnolence in Narcolepsy. Ann Neurol, 1998, 43:88-97.



87

Van Cauter E, Plat L, Scharf MB, Leproult R, Cespedes S, L’Hermite-Balériaux M, Copinschi G.
Simultaneous stimulation of slow-wave sleep and growth hormone secretion by gamma-
hydroxybutyrate in normal young men. J Clin Invest, 1997;100(3):745-753.

Van Manen JG, Bindels PJE, Dekker FW, Bottema BJAM, van der Zee JS, Ijzermans CJ,
Schadé E. The fluence of COPD on health-related quality of life independent of the influence of
comorbidity. J Clin Epidemiol. 2003;56:1177–1184.

Vignatelli L, DÁlessandro R, Mosconi P, Ferini-Strambi L, Guidolin L, De Vincentriis A, Plazzi G.
Health-Related Quality of Life in Italian patients with narcolepsy : the SF-36 health survey.
Sleep Medicine 2004; 5:467-475.

Wagner U, Kaltenhäuser S, Pierer M, Wilke B, Arnold S, Häntzschel H. B lymphocytopenia in
rheumatoid arthritis is associated with the DRB1 shared epitope and increased acute phase
response. Arthritis Res, 2002;4(4):R1.

Ware JE, Bjorner JB, Kosinski M. Practical implication of item response theory and
computerized adaptative testing. Medical Care, 2000;38(9-suppl II):II73-II82.

Ware JJ & Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual
framwork and item selection. Medical Care; 1992; 30:473-483.

Weinberg WA & Emslie GJ. Attention deficit hyperactivity disorder: The differential diagnosis. J
Child Neurol, 1991; 6(Suppl.):S23-S36.

Wensing M, Grol R, Asberg J, van Montfort P, van Weel C, Felling A. Does the health status of
chronically ill patients predict their judgments of the quality of general practice care? Quality of
Life Research. 1997;6:293–299.

WHOQOL Group. The development of the World Health Organization quality of life assessment
instrument (the WHOQOL). In: Orley J, Kuyken W, editors. Quality of life assessment:
international perspectives. Heidelberg: Springer-Verlag, 1994: 41-60.

Wong CG, Gibson KM, Snead OC. From the street to the brain: neurobiology of the recreational
drug gamma-hidroxybutyric acid. Trends Pharmacol Sci, 2004;25:29-34.

Yang C & Clerk A. Depressive symptoms and perceived stress in patients with narcolepsy.
Sleep, 1998;21(Suppl 3):179.

Zeitzer JM, Nishino S, Mignot E. The neurobiology of hypocretins (orexins), narcolepsy and
related therapeutic interventions. Pharmacological Sciences, 2006;27(7):368-374.

Zeman A, Britton T, Douglas N, Hansen A, Hicks J, Smith I, Stores G, Wilson S, Zaiwalla Z.
Narcolepsy and excessive daytime sleepiness. BMJ, 2004;329:724-728.



ANEXOS



ANEXO A

Autorizações



A1



91

A2



92

A3



93

A4



94

A5



95

A6



ANEXO B

Bateria de Testes

Escala da Sonolência de Epworth (ESE)

Inventário Depressivo de Beck (IDB)

Narcolepsy Inventory

Medical Outcome Study – 36 item Short-form Survey (MOS SF-36)



97

B1



98

B2



99

B3



100

B4



101

B5



102

B6



103

B7



104

B8



105

B9



106

B10



107

B11



108

B12



109

B13



110

B14



111

B15



112

B16



ANEXO C

Testes de Normalidade

Habilitações Literárias – Comparação entre Grupos



TESTES DE NORMALIDADE

Tabela I – Sexo – Teste de normalidade
n p*

Função Física Feminino 25 0,021
Masculino 26 0,015

Desempenho Físico Feminino 25 0,197
Masculino 26 0,197

Dor Física Feminino 25 0,018
Masculino 26 0,043

Saúde em Geral Feminino 25 0,055
Masculino 26 0,238

Vitalidade Feminino 25 0,009
Masculino 26 0,333

Função Social Feminino 25 0,031
Masculino 26 0,025

Desempenho
Emocional Feminino 25 0,941

Masculino 26 0,049
Saúde Mental Feminino 25 0,494

Masculino 26 0,256
Depressão Feminino 25 0,141

Masculino 26 0,172
Sonolência Feminino 25 0,296

Masculino 26 0,022
* teste Shapiro-Wilk

Tabela II –Situação Familiar – Teste de normalidade
n p*

Função Física Casado 33 0,002
Solteiro 11 0,420
Divorciado 4 0,041

Desempenho Físico Casado 33 0,103
Solteiro 11 0,345
Divorciado 4 0,268

Dor Física Casado 33 0,007
Solteiro 11 0,635
Divorciado 4 0,519

Saúde em Geral Casado 33 0,065
Solteiro 11 0,321
Divorciado 4 0,080

Vitalidade Casado 33 0,058
Solteiro 11 0,756
Divorciado 4 0,014

Função Social Casado 33 0,010
Solteiro 11 0,449
Divorciado 4 0,683
Casado 33 0,163
Solteiro 11 0,718

Desempenho Emocional

Divorciado 4 0,271
Saúde Mental Casado 33 0,523

Solteiro 11 0,150
Divorciado 4 0,061

Depressão Casado 33 0,018
Solteiro 11 0,442
Divorciado 4 0,007

Sonolência Casado 33 0,037
Solteiro 11 0,286
Divorciado 4 0,272

* teste Shapiro-Wilk                                                                                    C1



Tabela III – Habilitações Literárias – Teste de normalidade
n p*

Função Física Sabe ler e escrever 16 0,217
Ensino Básico 9 0,272
Ensino Secundário 13 0,048
Ensino Superior 13 0,002

Desempenho Físico Sabe ler e escrever 16 0,458
Ensino Básico 9 0,783
Ensino Secundário 13 0,292
Ensino Superior 13 0,382

Dor Física Sabe ler e escrever 16 0,066
Ensino Básico 9 0,087
Ensino Secundário 13 0,103
Ensino Superior 13 0,146

Saúde em Geral Sabe ler e escrever 16 0,207
Ensino Básico 9 0,187
Ensino Secundário 13 0,437
Ensino Superior 13 0,021

Vitalidade Sabe ler e escrever 16 0,305
Ensino Básico 9 0,260
Ensino Secundário 13 0,158
Ensino Superior 13 0,141

Função Social Sabe ler e escrever 16 0,323
Ensino Básico 9 0,099
Ensino Secundário 13 0,973
Ensino Superior 13 0,305
Sabe ler e escrever 16 0,059
Ensino Básico 9 0,879
Ensino Secundário 13 0,460

Desempenho
Emocional

Ensino Superior 13 0,293
Saúde Mental Sabe ler e escrever 16 0,221

Ensino Básico 9 0,262
Ensino Secundário 13 0,112
Ensino Superior 13 0,961

Depressão Sabe ler e escrever 16 0,019
Ensino Básico 9 0,514
Ensino Secundário 13 0,845
Ensino Superior 13 0,346

Sonolência Sabe ler e escrever 16 0,115
Ensino Básico 9 0,152
Ensino Secundário 13 0,440
Ensino Superior 13 0,386

* teste Shapiro-Wilk
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Tabela IV – Situação Profissional – Teste de normalidade
n p*

Função Física Activo 44 0,001
Reformado 7 0,394

Desempenho Físico Activo 44 0,096
Reformado 7 0,836

Dor Física Activo 44 0,003
Reformado 7 0,016

Saúde em Geral Activo 44 0,018
Reformado 7 0,872

Vitalidade Activo 44 0,057
Reformado 7 0,411

Função Social Activo 44 0,026
Reformado 7 0,204

Desempenho Emocional Activo 44 0,076
Reformado 7 0,232

Saúde Mental Activo 44 0,320
Reformado 7 0,880

Depressão Activo 44 0,033
Reformado 7 0,252

Sonolência Activo 44 0,051
Reformado 7 0,250

* teste Shapiro-Wilk

Tabela V – Actividade Profissional – Teste de normalidade
n p*

Função Física Colarinho azul 16 0,388
Colarinho branco 24 0,007
Estudante 4 0,882

Desempenho Físico Colarinho azul 16 0,989
Colarinho branco 24 0,132
Estudante 4 0,272

Dor Física Colarinho azul 16 0,121
Colarinho branco 24 0,030
Estudante 4 0,243

Saúde em Geral Colarinho azul 16 0,405
Colarinho branco 24 0,107
Estudante 4 0,913

Vitalidade Colarinho azul 16 0,360
Colarinho branco 24 0,104
Estudante 4 0,062

Função Social Colarinho azul 16 0,571
Colarinho branco 24 0,078
Estudante 4 0,972
Colarinho azul 16 0,097
Colarinho branco 24 0,339

Desempenho Emocional

Estudante 4 0,572
Saúde Mental Colarinho azul 16 0,162

Colarinho branco 24 0,267
Estudante 4 0,008

Depressão Colarinho azul 16 0,079
Colarinho branco 24 0,400
Estudante 4 0,041

Sonolência Colarinho azul 16 0,085
Colarinho branco 24 0,643
Estudante 4 0,279

* teste Shapiro-Wilk
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Tabela VI – Tempo de doença – Teste de normalidade
n p*

Função Física Menos 5 anos 27 0,001
Mais 10 anos 24 0,156

Desempenho Físico Menos 5 anos 27 0,228
Mais 10 anos 24 0,762

Dor Física Menos 5 anos 27 0,025
Mais 10 anos 24 0,026

Saúde em Geral Menos 5 anos 27 0,172
Mais 10 anos 24 0,038

Vitalidade Menos 5 anos 27 0,072
Mais 10 anos 24 0,488

Função Social Menos 5 anos 27 0,160
Mais 10 anos 24 0,044

Desempenho Emocional Menos 5 anos 27 0,181
Mais 10 anos 24 0,431

Saúde Mental Menos 5 anos 27 0,184
Mais 10 anos 24 0,407

Depressão Menos 5 anos 27 0,020
Mais 10 anos 24 0,027

Sonolência Menos 5 anos 27 0,529
Mais 10 anos 24 0,009

* teste Shapiro-Wilk

Tabela  VII – Cataplexia – Teste de normalidade
n p*

Função Física Sim 46 0,004
Não 5 0,010

Desempenho Físico Sim 46 0,237
Não 5 0,077

Dor Física Sim 46 0,005
Não 5 0,152

Saúde em Geral Sim 46 0,022
Não 5 0,647

Vitalidade Sim 46 0,039
Não 5 0,717

Função Social Sim 46 0,013
Não 5 0,010

Desempenho Emocional Sim 46 0,112
Não 5 0,656

Saúde Mental Sim 46 0,202
Não 5 0,247

Depressão Sim 46 0,018
Não 5 0,544

Sonolência Sim 46 0,016
Não 5 0,979

* teste Shapiro-Wilk
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Tabela VIII – Paralisia do sono – Teste de normalidade
n p*

Função Física Sim 24 0,029
Não 27 0,009

Desempenho Físico Sim 24 0,415
Não 27 0,489

Dor Física Sim 24 0,141
Não 27 0,018

Saúde em Geral Sim 24 0,463
Não 27 0,049

Vitalidade Sim 24 0,185
Não 27 0,071

Função Social Sim 24 0,602
Não 27 0,014

Desempenho Emocional Sim 24 0,846
Não 27 0,204

Saúde Mental Sim 24 0,505
Não 27 0,104

Depressão Sim 24 0,650
Não 27 0,009

Sonolência Sim 24 0,034
Não 27 0,172

* teste Shapiro-Wilk

Tabela IX – Alucinações – Teste de normalidade
n p*

Função Física Sim 29 0,006
Não 22 0,050

Desempenho Físico Sim 29 0,371
Não 22 0,671

Dor Física Sim 29 0,026
Não 22 0,045

Saúde em Geral Sim 29 0,317
Não 22 0,044

Vitalidade Sim 29 0,537
Não 22 0,065

Função Social Sim 29 0,118
Não 22 0,054

Desempenho Emocional Sim 29 0,108
Não 22 0,612

Saúde Mental Sim 29 0,351
Não 22 0,132

Depressão Sim 29 0,045
Não 22 0,187

Sonolência Sim 29 0,105
Não 22 0,183

* teste Shapiro-Wilk
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Tabela X – Acidentes – Teste de normalidade
n p*

Função Física Sim 24 0,088
Não 24 0,002

Desempenho Físico Sim 24 0,291
Não 24 0,579

Dor Física Sim 24 0,023
Não 24 0,063

Saúde em Geral Sim 24 0,451
Não 24 0,065

Vitalidade Sim 24 0,262
Não 24 0,137

Função Social Sim 24 0,341
Não 24 0,018

Desempenho Emocional Sim 24 0,298
Não 24 0,265

Saúde Mental Sim 24 0,548
Não 24 0,494

Depressão Sim 24 0,005
Não 24 0,434

Sonolência Sim 24 0,127
Não 24 0,226

* teste Shapiro-Wilk

Tabela XI – Terapêutica – Teste de normalidade
n p*

Função Física Sim 38 0,166
Não 13 0,220

Desempenho Físico Sim 38 0,003
Não 13 0,915

Dor Física Sim 38 0,001
Não 13 0,357

Saúde em Geral Sim 38 0,222
Não 13 0,038

Vitalidade Sim 38 0,004
Não 13 0,488

Função Social Sim 38 0,038
Não 13 0,677

Desempenho Emocional Sim 38 0,095
Não 13 0,358

Saúde Mental Sim 38 0,017
Não 13 0,748

Depressão Sim 38 0,162
Não 13 0,100

Sonolência Sim 38 0,056
Não 13 0,060

* teste Shapiro-Wilk
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HABILITAÇÕES LITERÁRIAS – Comparação entre os grupos

Tabela XII – Habilitações Literárias – Grupos Sabe ler e escrever, Ensino Básico
n Média p*

Função Física Sabe ler e escrever 16 68,47
Ensino Básico 9 68,40 0,993

* teste Qui-quadrado

Tabela XIII – Habilitações Literárias – Grupos Sabe ler e escrever, Ensino Secundário
n Média p**

Função Física Sabe ler e escrever 16 68,47
Ensino Secundário 13 82,27 0,061

** teste U de Mann-Whitney

Tabela XIV – Habilitações Literárias – Grupos Sabe ler e escrever, Ensino Superior
n Média p**

Função Física Sabe ler e escrever 16 68,47
Ensino Superior 13 86,07 0,017

** teste U de Mann-Whitney

Tabela XV – Habilitações Literárias – Grupos Ensino Básico, Ensino Secundário
n Média p**

Função Física Ensino Básico 9 68,40
Ensino Secundário 13 82,27 0,147

** teste U de Mann-Whitney

Tabela XVI – Habilitações Literárias – Grupos Ensino Básico, Ensino Superior
n Média p**

Função Física Ensino Básico 9 68,40
Ensino Superior 13 86,07 0,047

** teste U de Mann-Whitney

Tabela XVII – Habilitações Literárias – Grupos Ensino Secundário, Ensino Superior
n Média p**

Função Física Ensino Secundário 13 82,27
Ensino Superior 13 86,07 0,773

** teste U de Mann-Whitney
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