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A luz revela-nos o mundo. A luz 

regula-nos o relógio biológico. 

Alimenta-nos, ao fornecer às 

plantas a energia de que 

necessitam para crescer, e 

inspira-nos, ao produzir efeitos 

especiais como o arco-íris. Os 

cientistas não compreendem 

totalmente o que a luz é, nem o 

que pode fazer. Sabem apenas 

que iluminará o nosso futuro. 

 
 Joel Achenbach, 2001 
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1.1. Resumo 

 

O processo de envelhecimento é um factor que influencia em muitos aspectos o 

ritmo circadiário do sono-vigília, sendo a prevalência de perturbações do sono 

muito maior nos idosos do que nos adultos jovens. 

Os núcleos supraquiasmáticos (NSQ), constituem o principal marcapasso do 

sistema circadiário dos mamíferos e recebem informação directamente da 

retina, através de uma via aferente monosináptica. Esta via neural específica do 

ritmo circadiário, o tracto retino-hipotalâmico, tem sensibilidade máxima 

correspondente a um comprimento de onda (λ max) de 447-482 nm (na banda 

azul do espectro luminoso), cujo fotopigmento é a melanopsina. O cristalino 

humano adquire uma coloração amarelada com o envelhecimento, diminuindo a 

transmissão da luz visível, principalmente na banda azul, podendo estar 

implicado numa possível frenação do sistema sono-vigília e na origem de 

alterações do sono em idosos saudáveis. 

A cirurgia de catarata com implantação de lente intraocular (LIO) pode manter 

ou reverter as alterações atribuíveis à coloração amarelada que o cristalino 

adquire ao longo do envelhecimento, uma vez que existem diferentes tipos de 

filtro nas LIO (absorvente ultravioleta (UV) com filtro amarelo (A) versus 

absorvente UV sem filtro A). Os principais objectivos do estudo são: a avaliação 

do efeito da extracção de catarata no ritmo sono-vigília e a comparação da 

influência de dois tipos de filtros das LIO nos resultados encontrados. 

Projectou-se um estudo prospectivo, em que cada indivíduo seleccionado foi 

submetido a duas fases. Na primeira fase fez-se o registo basal das variáveis 

em estudo obtidas pelos questionários de qualidade de sono, pelas escalas de 

sonolência e pela actigrafia de 7 dias. Os doentes foram divididos em dois 

grupos: grupo 1 – doentes submetidos a cirurgia bilateral de catarata com 

implantação de LIO UV e grupo 2 – doentes submetidos a cirurgia bilateral da 

catarata com LIO UV+A. Numa segunda fase (após a cirurgia bilateral de 

catarata) registaram-se as mesmas variáveis para estudo comparativo. 

Compararam-se as duas fases de cada sujeito e a segunda fase entre os dois 

grupos pós-operatórios. 
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Dos 16 doentes 12 eram do sexo feminino e 4 do masculino, com idade média 

de 74,6 anos. 

A média das acuidades visuais com correcção era de 0,2 na fase 1 tendo 

melhorado para 0,88 no pós-operatório.  

Na Escala de Sonolência identificámos 6 doentes com resultado patológico, três 

duvidosos e 7 normais na fase 1. Após a cirurgia estes somatórios melhoraram 

para 5 duvidosos e 11 normais. Os questionários de qualidade de sono 

mostraram que 10 dos 16 doentes tinham sono de má qualidade contra apenas 

2 na fase 2 do estudo. Nos registos actigráficos obtivemos melhoria de 1 ou 

mais parâmetros em 12 dos 16 doentes (75%). A regularidade do ritmo 

melhorou em 37,5% dos doentes, a sonolência diurna melhorou em 50% e as 

insónias em 42,5%. Não se observaram diferenças estatisticamente 

significativas em nenhuma das variáveis estudadas entre os dois grupos. 

 

Palavras-chave: catarata, envelhecimento, ritmos circadiários, luz azul, 

filtros.
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1.2. Abstract 

 

The process of aging is a factor that influences on many aspects the circadian 

and sleep-wake regulating system. The prevalence of disrupted sleep 

complaints is much greater in older people than it is in young people.  

The suprachiasmatic nuclei, the master circadian clock in mammals, receive 

direct retinal input via the retinohypothalamic tract, a monosynaptic pathway. 

The photopigment in the non-image-forming photoreceptors has a maximum 

sensitivity in the blue part of the spectrum, at a wavelength (λ max) of 447-482 

nm, identify as melanopsin. The human lens becomes yellowish with age, 

decreasing the transmission of visible light, especially blue spectrum, and may 

be related with the deterioration in the sleep-wake regulation in healthy ages. 

The cataract surgery with implantation of a intraocular lens (IOL) may revert or 

maintain the alterations due to the yellow colouring that lens acquires in older 

ages depending on the filter used in the IOL (ultraviolet versus ultraviolet and 

yellow cromophoro). The main objectives of his study are: to analyse the effect 

of cataract surgery in the sleep-wake rhythm and to compare the influence of 

two types of IOL filters on those results. 

We made a prospective study in patients with bilateral cataract. Each select 

patient was studied in two phases. In a first phase we made the record of the 

variables on study: sleep quality questionnaire, sleepiness scale and actigraphic 

recording of 7 days before the surgery. The patients were divided in two 

groups: group 1 – bilateral cataract surgery with IOL UV bilateral implantation 

and group 2 bilateral cataract surgery with IOL UV + A. After the second 

surgery, in a second phase we recorded the same variables to compare each 

patient (before and after the surgery) and the 2 groups after surgery. 

Of the 16 patients 12 were female and 4 male, with 74.6 years mean age. 

Medium average acuity with correction was 0.2 in phase 1, with post-operative 

improvement to 0.88.  

On the Sleepiness Scale, 6 patients were identified with pathological results, 

three were doubtful and 7 normal in the first stage. After surgery these figures 

improved to 5 doubtful and 11 normal. The questionnaires on the quality of 
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sleep indicated that 10 out of 16 patients had poor sleep against only 2 in study 

phase 2. 

The actigraphic records improvement in one or more parameters was achieved 

in 12 out of the 16 patients (75%). Rhythm regularity improved in 37.5% of 

patients, daytime drowsiness improved in 50% and insomnia in 42.5%. We did 

not find any statistical significant difference between the two groups after 

surgery in any variable studied. 

 

Key Words: cataract, aging, circadian rhythms, blue light, filters 
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2. Introdução 

 

A prevalência de perturbações do sono é muito maior nos idosos do que nos 

adultos jovens (Foley DJ, Monjan AA, Brown SL et al, 1995), o processo de 

envelhecimento influencia em muitos aspectos o ritmo circadiário do sono-vigília 

(Bliwise, 2000; Czeisler, Buxton & Khalsa, 2000). Os primeiros estudos que 

relacionaram a cirurgia de catarata com a recuperação do ritmo sono vigília 

datam de 2002 (Asplund & Lindblad, 2002). Estes autores estudaram o sono em 

idosos, através de questionários realizados 1 e 9 meses após a cirurgia de 

catarata e registaram melhorias progressivas, nos indivíduos de ambos os sexos 

(Asplund & Lindblad, 2004). 

Este trabalho inclui uma revisão dos principais conceitos da cronobiologia, 

dando principal destaque à luz e ao olho na regulação dos ritmos circadiários. 

Sabendo que o envelhecimento afecta todos os constituintes dos sistemas 

circadiários, idealizou-se um estudo cujo principal objectivo foi a avaliação da 

importância da modificação das condições do sistema aferente (cirurgia de 

catarata bilateral) na regulação do ritmo sono-vigília. Através de métodos 

subjectivos (os questionários de qualidade de sono e as escalas de sonolência) 

e objectivos (a actigrafia) analisou-se a qualidade de sono e a sonolência de 

cada voluntário e suas modificações ao longo do estudo. 

 

2.1. Ritmos circadiários 

 

Todos os seres vivos, desde os unicelulares ao homem, têm ciclos regulares de 

repouso e actividade. A duração dos ciclos pode ser na escala de segundos 

(ritmo cardíaco), horas (refeições), dias (sono-vigília), meses (ciclo menstrual) 

ou anos (alteração de peso). A cronobiologia é a ciência que estuda estes 

ritmos temporais biológicos. 

O termo circadiário deriva do latim “circadies”, em que ”circa” significa cerca de 

e ”diem” corresponde a diário, pelo que os ritmos circadiários são aqueles com 

duração aproximada de 24 horas. Esta periodicidade é largamente imposta pelo 
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ciclo dia-noite relacionado com a rotação do planeta Terra, mas estes ritmos 

são mecanismos endógenos que persistem mesmo na ausência dos principais 

sincronizadores ambientais como a luz e a temperatura.  

Jean-Jacques d’Ortous de Mairan, cientista francês do século XVIII, foi o 

primeiro a descrever oscilações circadiárias de uma planta (Mimosa pudica) 

cujos ramos se movimentavam com um determinado padrão ao longo das 24 

horas, mesmo quando isolada de estímulos externos. 

Os ritmos circadiários adaptam, de forma cíclica, as funções internas 

fisiológicas, neuroendocrinológicas e comportamentais dos seres vivos aos 

ciclos externos do ambiente. As suas variações ao longo do tempo 

caracterizam-se pelos seguintes parâmetros (Chiquet & Dkhissi-Benyahya, 2001): 

1. Período T ou tau – intervalo de tempo que separa o aparecimento de 

dois acontecimentos idênticos. 

2. Mesor ou nível médio – média aritmética de todos os valores 

instantâneos equidistantes de uma variável, obtidos ao longo de um 

período de tempo. 

3. Amplitude  –  diferença entre os níveis máximo e mínimo. 

4. Acrofase ou pico (nível máximo) – momento de ocorrência do valor 

máximo da variável estudada em função do tempo. 

5. Batifase ou nadir (nível mínimo) – momento de ocorrência do valor 

mínimo da variável estudada em função do tempo. 

 
Figura 1 – Representação de um ritmo circadiário. A curva co-seno é adaptada aos dados da variável 

estudada, com um período de 24 horas. Parâmetros: acrofase, amplitude e mesor. 

Adaptado de Ancoli-Israel, 2003 
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Aschoff descreveu mais de uma centena de funções biológicas no ser humano 

que variam entre um valor máximo e um mínimo ao longo das 24 horas (Aschoff, 

1965). O mais óbvio é o ritmo sono-vigília, mas também o ritmo da temperatura 

corporal e os ritmos hormonais são bem conhecidos. 

 

2.1.1. O ritmo circadiário de sono-vigília 

 

Os ritmos são gerados por marcapassos endógenos dependentes da expressão 

periódica de genes (Shearman, Sriram, Weaver et al. 2000), demonstrada em 

diferentes tecidos (Dunlap, 1999; Yagita, Tamanini, van der Host, et al, 2001). Esta 

ritmicidade circadiária é sincronizada pelos núcleos supraquiasmáticos (NSQ), 

localizados no hipotálamo (Mistberger & Rusak, 2000). 

O sistema circadiário humano é formado por três constituintes principais (Herzog 

& Schwartz, 2002):  

• Sistema aferente – constituído pelos fotorreceptores retinianos e pela Via 

Retino-Hipotalâmica (VRH), via monossináptica responsável pela 

sincronização dos ritmos genéticos endógenos com as variações ciclícas 

do ambiente (radiação luminosa); 

• Marcapasso ou relógio interno - o principal marcapasso dos mamíferos 

localiza-se no hipotálamo, os Núcleos SupraQuiasmáticos (NSQ), 

situados na parte dorsal do quiasma óptico (de cada lado do terceiro 

ventrículo). Os NSQ são compostos por uma parte ventral, que recebe as 

projecções retinianas e as do folheto intergeniculado do tálamo, e por 

uma parte dorsal que recebe aferências de outras regiões cerebrais; 

• Sistemas eferentes – determinam a regulação temporal dos ritmos 

fisiológicos, neuroendócrinos e comportamentais. Uma das principais vias 

eferentes passa pelo Gânglio Simpático Cervical Superior (GSCS) e 

destina-se à Glândula Pineal (GP) (responsável pela produção de 

melatonina, com um ritmo circadiário bem definido).  
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Figura 2 - O sistema 

circadiário humano.  

 

Corte sagital do cérebro humano 

mostrando a via retino-

hipotalâmica. Olho, núcleos 

supraquiasmáticos (NSQ) e as 

eferências com a glândula pineal 

(GP). Esta via passa pelo núcleo 

paraventricular do hipotálamo e 

pelo gânglio simpático cervical 

superior (GSCS). 

 

Adaptado de Sack & Lewy, 

2001. 

 

 

 

 

 

 

Os núcleos supraquiasmáticos (NSQ) localizados no hipotálamo anterior 

mantêm uma actividade eléctrica com um ritmo aproximado de 24 horas, 

mesmo na ausência de sincronizadores ambientais (isolamento temporal). Este 

ritmo circadiário é gerado por mecanismos moleculares intrínsecos dos 

neurónios dos NSQ e modulado por uma grande variedade de influências. 

Vários estudos indicam que o período intrínseco do ciclo circadiário humano 

tem variabilidade individual, tendo a sua média uma duração de 24,1 horas 

(Campbell, Dawson & Zulley, 1993) a 24,3 horas (Sack & Lewy, 2001). Como 

consequência, quando seres humanos são isolados de sincronizadores 

ambientais orientadores do tempo, os seus ritmos circadiários saem 

progressivamente de fase com as 24 horas (dessincronização). Estes indivíduos 

entram em livre curso (”free-running”’). 

Para que haja sincronização entre o período intrínseco do marcapasso e o 

período do ciclo luz-escuridão, os NSQ geram ansas reguladoras, positivas e 

negativas da transcrição-transdução dos genes relógio, cuja activação-

inactivação ciclíca tem um período τ característico para cada indivíduo. Foram 

identificados vários genes envolvidos na regulação dos ritmos circadiários: 



 
14

“Period (per 1, 2, e 3), Timeless (tim), Clock (clock), Cycle (B-mal1), 

Doubletime (casein kinase Ie- dbt), e Cryptochrome (cry 1 e 2)”. Estes genes 

têm grande homologia de sequência e codificam proteínas com mecanismos de 

acção semelhantes na mosca, nos fungos e nos mamíferos. O transporte 

nuclear dos dímeros per-tim pode servir como “check-point”, actuando de 

forma a atingir um período de 24 horas (Kay & Millar, 1995).  

Por exemplo, sabe-se que a luz provoca uma rápida indução da transcrição 

desses genes relógio, pelo que quando administrada ao início da noite provoca 

um atraso de fase, isto é, adormece-se mais tarde, e quando administrada no 

fim da noite ou início do dia produz um avanço de fase, isto é, adormece-se 

mais cedo (King & Takahashi, 2000). A luz comporta-se como o principal estímulo 

ambiental sincronizador ou “zeitgeber”*. 

Outros estudos apontam para a sincronização dos ritmos circadiários por 

estímulos não fóticos, como o exercício ou as refeições (Klerman, Rimmer, Dijk, 

Kronauer, Rizzo & Czeisler, 1998). E apesar da capacidade sincronizadora das pistas 

sociais ser ainda mais importante sob isolamento temporal (Aschoff, 1978), esta 

capacidade tem sido posta em causa por outros, devido à existência de cegos 

com ritmos não sincronizados apesar de expostos a pistas sociais. A ritmicidade 

e sincronia da expressão dos genes relógio parecem correlacionar-se com os 

ritmos circadiários e comportamentos dos seres humanos. 

 Várias doenças foram relacionadas com alterações na expressão destes genes: 

na Doença de Alzheimer (Wu, Fischer, Kalsbeek, Garidou-Boof, Vliet & Heijningen, 2006) 

perde-se a ritmicidade dos genes relógio e da melatonina, o controlo da divisão 

celular nos carcinomas em animais de experiência (rato) (Matsuo, Yamaguchi, 

Mitsui, Emi, Shimoda & Okamura, 2003). Os genes período foram implicados no 

desenvolvimento e na supressão de células tumorais. Também os 

comportamentos emocionais e alimentares podem estar sob controlo dos genes 

relógio, em que mutações nos genes Per1 e Per2 de ratos originam respostas 

alteradas ao álcool, à cocaína e aos opioides (Lamont, James, Boivin & Cermakian, 

2007). 
*Zeitgeber – neologismo germânico, que significa dador de tempo ambiental. 
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2.1.2. O olho e a luz no sistema circadiário 

 

Apesar da VRH já ter sido descoberta em 1972 (Moore & Lenn, 1972), só na última 

década é que assistimos a uma nova forma de “olhar para o olho” como um 

dos protagonistas dos sistemas circadiários.  

A VRH, via neuronal directa da retina para os NSQ, foi considerada distinta das 

outras vias ópticas porque o marcapasso circadiário de uma percentagem 

importante de cegos (sem percepção luminosa) responde à luz (Khalsa, Jewett, 

Cajochen & Czeisler, 2003).  

Este sistema aferente, uma via monossináptica específica, constitui um segundo 

sistema retiniano detector de luz, não imagiogénico, sensível às variações de 

brilho na escuridão e na claridade, cujo fotopigmento responsável pela cascata 

da fototransdução é a melanopsina (Panda, Sato, Castrucci, Rollag, DeGrip, Hogenesch 

et al, 2002; Bellingham & Foster, 2002). Esta expressa-se numa pequena 

percentagem (2%) de células ganglionares tipo III (Dacey, Liao, Peterson, Robinson, 

Smith, Pokorny et al. 2005), cuja sensibilidade máxima corresponde a um 

comprimento de onda (λ max) de 447-482 nm (banda azul do espectro 

luminoso) (Foster, 2005). 

 
Figura 3. Curva de sensibilidade da melanopsina. 

S – Short wave (cones); G – Ganglionares (células); B – Bastonetes; 

M – Medium wave (cones); L – Large wave (cones) 

 

Adaptado de Dacey, 2003 

Figura 4. Células fotorreceptoras retinianas:  
 
Cones, bastonetes e células ganglionares tipo III 
 
Adaptado de Cermakian & Sassone-Corsi, 2002. 



 
16

Estas células ganglionares têm um corpo celular maior que as suas congéneres 

e localizam-se mais densamente na retina parafoveal dos primatas. Os 

dendritos destas células localizam-se em dois estratos: no limite externo (60%) 

e no limite interno (40%) da camada plexiforme interna (Dacey, Peterson, Robinson 

& Gamlin, 2003). 

Na via retino-hipotalâmica (VRH), o glutamato é o principal neurotransmissor e 

o péptido activador da adenilciclase pituitária (“pituitary adenylate 

cyclaseactivating peptide – PACAP”) actua como cotransmissor (Hannibal, Moller, 

Ottersen & Fahrenkrug, 2000). O glutamato provoca um atraso de fase quando 

administrado no princípio da noite, um avanço de fase se for dado no fim da 

noite e não altera a fase se dado durante o dia. Mas também a melatonina da 

glândula pineal e o neuropéptido Y do folheto intergeniculado do tálamo 

actuam como mediadores endógenos (Harrington, Hoque, Hall, Golombek & Biello, 

1999). As fibras das células ganglionares retinianas contendo PACAP projectam-

se no folheto intergeniculado que, por sua vez, envia uma projecção aos NSQ, 

sendo os cotransmissores o GABA e o neuropéptido Y (Moore & Card, 1994).  

Da interacção destes e de outros neurotransmissores e cotransmissores, os 

NSQ respondem às pistas ambientais como a luz, actividades físicas e sociais, 

controlando funções fisiológicas e comportamentais, incluindo a atenção, a 

temperatura corporal, a secreção de melatonina, os ciclos hormonais e o ritmo 

sono-vigília.  

 

2.1.3. A glândula pineal e a melatonina 

 

A glândula pineal, estrutura mediana de reduzidas dimensões (cerca de 8 mm) 

e localizada no epitálamo entre os corpos talâmicos, foi a última glândula 

endócrina com função reconhecida. Conhecida como o “terceiro olho”, ou a 

visão interior dos vertebrados inferiores devido à síntese rítmica da melatonina 

reflectir a luz ambiental (Maronde & Stehle, 2007), recebe enervação simpática do 

gânglio cervical superior e parassimpática do gânglio esfenopalatino (Axelrod, 

1974). 
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A melatonina, 5-metoxi-N-acetiltriptamina, foi identificada pela primeira vez em 

1958 (Lerner, Case & Takahashi, 1959) em batráquios e peixes. Posteriormente, esta 

hormona foi encontrada em todos os seres vivos, desde bactérias, protozoários 

e fungos a plantas, vertebrados e invertebrados (Hardeland & Fuhrberg, 1996; 

Hardeland & Poeggeler, 2003). Nos mamíferos, a melatonina é produzida pelos 

pinealocitos da glândula pineal, pela retina e pelo tracto gastrointestinal. O 

ritmo circadiário da melatonina é controlado pelos NSQ, que através de uma via 

multissináptica noradrenérgica passa pelo gânglio cervical superior e atinge a 

glândula pineal (Ebadi & Govitrapong, 1986). A noradrenalina aumenta o AMPc 

intracelular dos pinealocitos durante a noite, que por sua vez induzem a N-

acetiltransferase, aumentando a síntese de melatonina (Arendt , 2003). 

A melatonina produzida pela GP actua como uma hormona endócrina, dado que 

é libertada para o sangue e para o liquor, enquanto que a produzida pela retina 

e pelo aparelho digestivo actua como uma hormona parácrina. Normalmente, o 

ritmo circadiário de síntese e secreção de melatonina está intimamente 

associado com o ritmo de sono tanto em indivíduos amauróticos como em 

normovisuais (Nakazawa Y, Nonaka K, Nishida N, Hayashida N, Miyahara Y, Kotorii T, et al 

1991; Dijk & Cajochen, 1997; Wehr, Aeschbach & Duncan, 2001). O início da secreção de 

melatonina começa 2 horas antes da hora habitual de adormecer (Tzischinsky & 

Lavie, 1994; Zhdanova, Lynch & Wurtman, 1997), aumenta na fase de escuridão 

atingindo o pico a meio da noite, diminuindo progressivamente na segunda 

metade da noite, razão pela qual é designada por “hormona da escuridão” 

(figura 5).  

 
Figura 5. Melatonina e luz. Adaptado de Zee e Manthena, 2007 

LuzMelatonina 

horas  
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O espectro de acção desta hormona é tão amplo que abrange desde a 

regulação dos ritmos circadiários (sono e temperatura corporal), maturação 

sexual (Claustrat, Brun & Chazot, 2005), função imunomoduladora (Caroleo MC, Frasca 

D, Nistico G & Doria, 1992), mecanismos anti-oxidantes (neuroprotector e 

anticancerígeno) (Reiter, 2003) até à regulação de comportamentos (Claustrat B, 

Chazot G, Brun J et al, 1984) e acção anti-envelhecimento (Reiter , Tan, Mayo, Sainz & 

Lopez-Burillo, 2002; Macchi and Bruce, 2004; Esquifino et al., 2004; Arendt and Skene, 2005; 

Srinivasan, Pandi-Perumal, Maestroni, Esquifino, Hardeland & Cardinali, 2005). A redução da 

produção de melatonina foi proposta como factor de risco devido às elevadas 

taxas de carcinomas encontradas nos trabalhadores nocturnos (Schernhammer, 

Rosner, Willett, Laden, Colditz & Hankinson, 2004). Resultados destes e outros estudos 

apoiam o uso deste cronobiótico na promoção do sono e na prevenção da 

progressão de doenças neurodegenerativas (Hardeland, Pandi-Perumal & Cardinali, 

2006). 

No ser humano, o ritmo circadiário dos níveis plasmáticos de melatonina está 

intimamente relacionado com o ritmo da temperatura corporal, sendo que a 

temperatura corporal mínima ocorre imediatamente após o nível máximo de 

melatoninémia (Krauchi & Wirz-Justice, 2001). No ser humano, a administração 

intravenosa de melatonina induz vasodilatação cutânea, diminuindo a 

temperatura corporal e aumentando a propensão para adormecer (através do 

aumento da actividade dos centros do sono)(Van Someren, 2000). 

Existem receptores para a melatonina em várias estruturas do cérebro e tecidos 

periféricos. Relativamente aos tecidos oculares foram detectados receptores 

para a melatonina na retina, córnea, corpo ciliar, coroideia e esclera e foram 

sugeridas diferentes acções na modulação do ritmo de crescimento ocular, 

determinação da profundidade da câmara anterior, produção de humor aquoso 

(Rada & Wiechmann, 2006) e redução da pressão intraocular (Pintor, Pelaez, Hoyle & 

Peral, 2003). 

 

Dos neurotransmissores que influenciam a actividade dos NSQ, a melatonina é o mais importante, pela 

possibilidade de manipulação farmacológica e pela sua importância na regulação do ritmo sono-vigília. 

Julius Axelrod foi laureado com o prémio Nobel devido aos seus trabalhos experimentais que elucidaram o 

papel da melatonina e da glândula pineal na regulação destes ritmos (Axelrod, 1974). 
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2.2. Envelhecimento 

 

O envelhecimento é caracterizado pela deterioração progressiva e generalizada 

da funcionalidade, de que resulta maior vulnerabilidade e risco aumentado de 

morbilidade e mortalidade. É algo muito complexo, envolvendo múltiplos 

mecanismos a diferentes níveis (Kirkwood, 2005).  

O envelhecimento deve-se à acumulação de células lesadas e alterações 

moleculares resultantes das limitações da manutenção e reparação das 

mesmas. A longevidade é controlada por genes que regulam os níveis de 

manutenção e reparação somáticas. A imortalidade germinativa exige elevados 

níveis de manutenção e reparação das células germinativas. Esta evidência 

ficou provada recentemente num estudo em que a diferenciação celular 

desactiva progressivamente os mecanismos de reparação e manutenção 

(Saretzki, Armstrong , Leake, Lako & von Zglinicki, 2004).  

O padrão dos ritmos circadiários humanos estabelece-se no primeiro ano de 

idade, havendo ligeiras alterações ao longo da vida (Parks, 1985). 

 

2.2.1. Envelhecimento do olho 

 

O cristalino humano sofre modificações ao longo da vida, aumentando de 

tamanho e peso. Estima-se que aumente 0,02 mm por ano e as fibras que se 

vão formando deslocam-se para o centro, densificando o núcleo e reduzindo a 

transparência (Alió, Schimchak, Negri & Montés-Micó, 2005).  

A absorção da luz ultravioleta e da luz visível pelo cristalino aumenta com a 

idade. Os aminoácidos, os fluoróforos, o pigmento amarelo e alguns compostos 

endógenos (como a riboflavina) são responsáveis pelas propriedades absortivas 

do cristalino (Berman, 1991). Com o envelhecimento, o cristalino humano adquire 

coloração amarela, castanha ou negra. Estas alterações da cor são limitadas ao 

núcleo, e pensa-se serem resultado da ligação de 3- hidroxiquinurenina 

glicosido e seus derivados às proteínas (Vrensen, 1995), diminuindo a transmissão 

da luz visível e absorvendo principalmente a banda azul (Mainster & Sparrow, 
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2003). Banda azul que foi identificada, em ensaios experimentais, como a 

porção do espectro luminoso responsável pela lesão do epitélio pigmentar 

retiniano (Sparrow, Miller & Zhou, 2004) e pela sensibilidade máxima da VRH (λ max 

de 447-480 nm) (Foster, 2005). Alguns estudos correlacionaram o aumento da 

incidência de perturbações do sono com doenças oftalmológicas (Wee & van 

Gelder, 2004) e registaram elevada prevalência de depressão, ansiedade e má 

qualidade de vida em doentes com catarata (Hyper-Ochalik, Piekarska, Poftorak & 

Krupka-Matuszczyk, 2005). 

Por outro lado, a população de fotoreceptores diminui com a idade o que 

origina deterioração da visão escotópica, da sensibilidade ao contraste e da 

adaptação ao escuro.  

Ao longo da vida, a íris e a pupila sofrem modificações relacionadas com a 

idade, em que as alterações funcionais precedem as estruturais (Kasthurirangan & 

Glasser, 2006). A velocidade de constrição da pupila diminui com a idade (Bitsios, 

Prettyman & Szabadi, 1996), a forma da pupila altera-se, possivelmente, devido às 

alterações estruturais (Wyatt, 1995) das fibras musculares, da atrofia do estroma 

com diminuição do tecido conjuntivo e degenerescência hialina (Loewenfeld, 1979) 

e a miose pupilar relacionada com a idade, demonstrada em estudos 

fisiológicos de alerta em idosos, foi apontada como possível factor contributivo 

para a desorganização do ritmo sono-vigilia, ao reduzir a iluminação retiniana 

(Pressman, DiPhillip & Fry, 1986). De referir que a VRH também contribui para o 

reflexo pupilar à luz e para outras respostas comportamentais e psicológicas à 

iluminação ambiental (Berson, 2003). 

 

2.2.2. Arquitectura do sono no envelhecimento 

 

Existem alterações específicas do sono que surgem com o envelhecimento.  

O envelhecimento é um processo que influencia de forma multifactorial o 

sistema de regulação do ritmo circadiário sono-vigília (Casale & de Nicole, 1984; 

Lieberman, Wurtman & Teichner, 1989). Na fisiopatologia destas perturbações do 

sono relacionadas com a idade estão implicados o marcapasso circadiário e/ou 

o homeostato do sono. Este deteriora-se com a idade, particularmente no sexo 
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feminino, a alteração dos ritmos pode reflectir a deterioração destas estruturas 

cerebrais (Hofman, Fliers, Goudsmit et al, 1988). Em quase todos os estudos, 

mulheres idosas têm mais sintomatologia e usam mais sedativos-hipnóticos que 

os homens idosos (Bliwise, King, Harris et al, 1992). No entanto, estudos em idosos 

saudáveis que mostraram eficácias de sono na ordem dos 80 a 85% também 

mostraram maior eficácia de sono no sexo feminino, comprovada por estudos 

polissonográficos (Rediehs, Reis & Creason 1990), o que contrasta com a diferente 

sintomatologia entre os sexos. 

A prevalência de perturbações do sono é muito maior nos idosos que nos 

adultos jovens. Num estudo epidemiológico realizado por Foley e co-autores 

(1995), numa população dos Estados Unidos da América com idade superior a 

65 anos, 57% dos indivíduos tinha, pelo menos, um sintoma crónico de 

perturbação do sono, 42 ou 43% tinha dificuldade em iniciar e manter o sono e 

19% acordava cedo demais. Esta menor qualidade de sono nos idosos, implica 

aumento da sonolência durante o dia (Asplund, 1996), diminuição da sensação de 

bem-estar e das capacidades cognitivas (Dealberto, Pajot, Courbon & Alperovitch, 

1996), aumento do risco de acidentes (Mitler, Carskadon, Czeisler, Dement, Dinges & 

Graeber, 1988) e aumento potencial das taxas de morbilidade e mortalidade (Hays, 

Blazer & Foley, 1996). Por outro lado, vários factores etiológicos foram associados 

ao aparecimento de insónias com o envelhecimento. Desde as simples 

perturbações do sono, como a apneia do sono e o sindroma das pernas 

irrequietas (Ancoli-Israel, Bliwise & Mant, 1993), doenças médicas e psiquiátricas 

(Folks & Fuller, 1997), uso de medicamentos e experiências psico-sociais de 

isolamento e luto (Ancoli-Israel, 2000). 

Além dos factores intrínsecos, também factores extrínsecos podem provocar 

alterações. A simples inactividade física e/ou acamamento, tão comum na 

população geriátrica, provoca disrupção do normal ritmo sono-vigília em 

pessoas jovens (Campbell, Dawson & Anderson, 1993). Vários factores têm sido 

associados a agravamento do sono na população idosa: menopausa, diabetes, 

doenças respiratórias, depressão/ansiedade, demências, aposentação, entre 

outros. 
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A prevalência da prescrição de hipnóticos nos idosos é de 10 a 16% e outros 

tratamentos não farmacológicos provaram ser eficazes nesta faixa etária: 

terapia cognitiva do comportamento (Edinger, Marsh, Hoelscher, et al, 1992), terapia 

da restrição do sono (Friedman, Bliwise, Yesavage, et al, 1991), temporização de luz 

brilhante (Campbell et al, 1993) e o exercício (King, Oman, Brassington, et al., 1997). 

Estudos de dessincronização forçada confirmaram os resultados de estudos em 

rotina constante que mostraram a fase circadiária uma hora mais cedo nos 

idosos e uma menor amplitude dos ritmos de temperatura corporal e de 

melatonina. Neste estudo os idosos tinham uma menor plasticidade das fases 

circadiárias e acordavam mais precocemente (Monk, Buysse, Reynolds, et al 1995). 

Este “levante” espontâneo numa fase circadiária mais precoce, submete-os a 

uma exposição luminosa mais precoce, a um reajustamento do marcapasso e a 

uma possível exacerbação das perturbações do sono. A regulação deste último 

pelos NSQ tem implicações importantes no desenvolvimento de terapias para os 

distúrbios do sono (Zee & Manthena, 2007).  

A melatonina materna que atravessa a placenta é um sinal rítmico capaz de 

sincronizar o relógio biológico do feto e durante o aleitamento, o ritmo 

circadiário da melatonina no leite, influencia o do recém-nascido. Após 

maturação, a produção rítmica de melatonina atinge os seus níveis máximos 

entre os 3 e os 6 anos diminuindo para cerca de 80% na idade adulta. Com o 

envelhecimento a melatonina diminui progressivamente, com tendência para 

avanço de fase, podendo estar completamente abolida em idades muito 

avançadas (Iguchi, Kato & Ibayashi, 1982).  

 

2.2.3. Perturbações do ritmo circadiário sono-vigília  

 

Com o envelhecimento surge uma diminuição da eficácia e continuidade do 

sono (Carskadon, Brown & Dement, 1982), aumento de acordares precoces e 

dificuldade em adormecer (Feinsilver, 2003). A alteração da secreção de 

melatonina identificada em idosos com insónias (Haimov, Lavie, Laudon et al., 1995) 

e outros estudos sugeriram que o envelhecimento origina uma síndrome 
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resultante da deficiência relativa de melatonina (Rozencwaig, Grad & Ochoa, 1987; 

Grad & Rozencwaig, 1993). 

Por definição, o termo perturbação do ritmo sono-vigília corresponde a um 

distúrbio crónico em que o sono-vigília do sujeito está desfasado dos padrões 

ambientais convencionais (Zisapel, 2001). 

Das perturbações do ritmo circadiário sono-vigília destacam-se as mais 

importantes (Arendt & Skene, 2005): 

 
Figura 6. Perturbações do Ritmo Circadiário  

Adaptado de Arendt & Skene, 2005 

 

 

 

Sindroma do Atraso de Fase (SAF) 

 

Caracteriza-se pelo atraso do principal episódio de sono, com extrema 

dificuldade em iniciar o sono no horário circadiário convencional e grande 

dificuldade em acordar na hora desejada (adequada para a escola ou trabalho). 
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Particularmente frequente na adolescência, mas pode ocorrer antes da 

puberdade ou após os 50 anos (Ando, Kripke & Ancoli-Israel, 1995). 

 

Sindroma do Avanço de Fase  

 

Caracteriza-se pela antecipação do principal episódio de sono, com extrema 

dificuldade em manter vigília após as 21 horas. O sono tem início entre as 18 e 

as 21 horas e o acordar ocorre mais cedo do que o desejado. 

Estudos de isolamento em adultos de meia-idade e idosos sugerem que o 

período intrínseco do sistema circadiário se reduz com a idade, provavelmente a 

partir da 6ª década (Weitzman, Moline, Czeisler, et al, 1982). 

 

Padrões de sono-vigília irregulares 

 

Episódios temporariamente desorganizados e variáveis do sono-vigília. Como o 

próprio nome indica trata-se de um padrão irregular de iniciar o sono ou 

acordar, com um tempo total de sono normal ou quase normal. 

 

Sindroma do ciclo sono-vigília em livre curso (com período diferente das 24 

horas) 

 

Caracteriza-se por atrasos progressivos do início e término do sono com 

incapacidade de manter uma sincronização estável de sono-vigília de 24 horas.  

Descrito em indivíduos cegos e normovisuais (Weber, Cary, Connor, et al, 1980). 
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2.3. Cirurgia de catarata e qualidade de vida 

 

Após cirurgia de catarata por facoemulsificação a maioria dos doentes refere 

melhoria da função visual e da qualidade de vida (Chang-Godinich, Ou & Koch, 

1999), no entanto, um pequeno número, que inclui os mais idosos, refere menor 

satisfação apesar da melhoria da acuidade visual objectiva. Actualmente, a 

cirurgia de catarata atinge excelentes resultados visuais mas a apreciação 

subjectiva dos doentes ultrapassa a simples medição da acuidade visual. Na 

cirurgia da catarata tanto as LIO UV como as LIO UV+A melhoram a função 

visual incluindo tarefas visuais para perto e para longe, visão periférica, 

condução e a saúde mental (Espindle, Crawford, Maxwell et al, 2005). A cirurgia de 

catarata com implantação de lente intra-ocular (LIO) com filtro para os raios 

ultravioleta (UV), tinha duas justificações principais: mimetizar o cristalino 

humano para proteger a retina da luz UV e diminuir a incidência de edema 

macular cistoide (Pollack, Marcovich, Bukelman & Oliver, 1996). A implantação de uma 

LIO com um absorvente de UV e um cromóforo amarelo (como a AcrySof® 

natural SN60AT), que filtra parcialmente a luz azul, poderia actuar como factor 

protector retiniano (Wang, Klein, Smith, Klein, Tomany & Michell, 2003), mas também, 

como factor modulador do marcapasso do ritmo circadiário. Segundo Mainster 

(2006) a luz azul é responsável por mais de 50% da sensibilidade à 

melanopsina, pelo que as LIO UV+A reduzem a supressão de melatonina em 

cerca de 27-38% (dependendo da potência dióptrica) comparando com as LIO 

UV. 

 
Figura 7. Modelos de lentes intra-

oculares.  

À esquerda, modelo MA60AC, de três peças com 

filtro UV, ao meio peça única com filtro UV e à 

direita, modelo SN60AT, lente de peça única 

com filtro UV e cromóforo amarelo. 

(Gentilmente cedida pela Alcon™) 
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2.4. Actigrafia e luz 

 

2.4.1. Actigrafia e ciclo actividade-repouso na avaliação do ritmo 

sono-vigília 

 

O ciclo actividade-repouso é um dos ritmos regulados pelo NSQ e está 

intimamente relacionado com o ritmo sono-vigília. O principal período de 

actividade ocorre durante a vigília e o principal período de repouso 

(inactividade) durante o sono. Este ritmo pode actuar como sincronizador não 

fótico, através de controlo retrógrado sobre o NSQ (Van Someren, Lijzenga, Mirmiran 

et al, 1997). Estes dois ciclos podem ser influenciados por compromissos sociais 

(exemplo: horário de acordar). 

A actigrafia permite a monitorização contínua do movimento corporal ao longo 

do tempo. Os actígrafos actuais têm detectores de movimento (acelerómetros 

lineares) e memória suficiente para registar durante várias semanas. Todos 

possuem um filtro para movimentos muito lentos (inferiores a 0,25 Hz) ou 

muito rápidos (superiores a 4 Hz). Após a transdução do movimento para uma 

forma analógica eléctrica o sinal é digitalizado. São feitas várias amostragens 

de movimento por segundo, que são armazenadas para análise posterior. 

Alguns aspectos do processamento são programáveis pelo utilizador, como a 

duração da época em que a contagem de actividade é feita e armazenada. 

Outro aspecto importante é a forma como o sinal é digitalizado: tempo acima 

do limiar, cruzamento por zero ou integração em intervalos de tempo (épocas). 

Através dos programas computorizados podem obter-se os níveis de 

actividade/inactividade, parâmetros rítmicos (ex: amplitude, acrofase, nadir) e 

parâmetros de sono-vigília (percentagens de sono e de vigília, número de 

acordares, tempos totais de sono e de vigília). 

Estudos sobre o papel da actigrafia no estudo do sono e dos ritmos circadiários 

(Littener, Kushida, McDowell, Bailey, Berry, Davilla et al, 2003; Ancoli-Israel, Cole, Alessi, 

Chambers, Moorcroft & Pollak, 2003), revelaram que: 

 



 
27

1. a actigrafia é um método válido e fiável para detectar o sono em 

populações normais e saudáveis; 

2. a actigrafia é útil em populações em que é difícil obter uma 

polissonografia (PSG), sendo particularmente vantajosa quando são 

necessárias várias noites de registo; 

3. a actigrafia é útil para clarificar os efeitos das terapêuticas 

farmacológicas, comportamentais, da fototerapia/cronoterapia e permite 

avaliar a adesão às referidas terapias; 

4. os registos actigráficos devem realizar-se, no mínimo, durante três 

períodos de 24 horas; 

5. a utilização conjunta de actigrafia e diários de sono permite obter 

informação adicional para uma determinação mais correcta dos 

parâmetros de sono. 

 

A grande vantagem da actigrafia reside na possibilidade de avaliar o indivíduo 

no seu ambiente natural e a maior desvantagem é a sobrestimação do sono 

(período de vigília com actividade mínima).  

O ritmo actividade-inactividade é susceptível de muitos efeitos máscara, pelo 

que pode nem sempre revelar o ritmo do marcapasso circadiário endógeno. No 

entanto, um estudo em cegos (Lockley, Skene, Butler & Arent, 1999; Geraldes & Paiva, 

2006) mostrou uma concordância elevada entre alguns dados actigráficos e 

subjectivos (questionários) na medição dos parâmetros de sono, ao longo do 

tempo. 

 

 

Figura 8. Actígrafo Somnowatch® utilizado no estudo.  
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2.4.2. Luz, temperatura e sincronização dos ritmos circadiários 

 

Além das alterações do sono relacionadas com a idade, registam-se outras 

alterações das funções fisiológicas incluindo a temperatura corporal, o sistema 

endócrino e numerosos constituintes sanguíneos (Czeisler, Dumont, Duffy et al, 

1992).  

Assim como o ritmo sono-vigília também a curva da temperatura corporal 

deteriora com a idade (Richardson, Carskadon & Orav, 1982). Além da diminuição da 

amplitude dos ritmos circadiários, também a relação entre a temperatura 

corporal e o ritmo sono-vigília fica alterado. Nos idosos observamos um avanço 

de fase do ritmo da temperatura, pelo que o seu nadir é antecipado e a 

segunda parte do sono ocorre simultaneamente com o aumento de 

temperatura corporal o que origina o acordar mais precoce (Dijk & Duffy, 1999). A 

alteração da sincronização temperatura corporal/ritmo sono-vigília pode explicar 

as insónias, os levantes nocturnos e o acordar precoce.  

Estudos para analisarem o ritmo circadiário em humanos incluem vários 

parâmetros, em que alguns como a temperatura corporal, apesar de simples, 

podem ser sujeitos a efeitos máscara por numerosas influências externas como 

a postura, actividade física, refeições, exposição à luz. Mas, com a idade, 

também a importância dos “zeitgeber” exógenos diminui. A importância da luz-

escuridão pode estar reduzida pela menor sensibilidade retiniana e pela menor 

exposição à luz natural, por alteração do estilo de vida. Estudos mostraram que 

populações de idosos eram expostos apenas a 10 minutos (Shochat, Martin, Marler 

et al, 2000) ou 1 hora (Campbell, Kripke, Gillin, et al, 1988) de luz natural por dia. 

De qualquer modo, é certo que o ritmo circadiário da temperatura corporal 

varia com a idade. Comparando com adultos, este ritmo está pouco 

desenvolvido nos recém-nascidos e deteriorado nos idosos, no entanto, o 

marcapasso central funciona até aos últimos dias da vida (Weinert & Waterhouse, 

2007). 
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3. Objectivos e Hipóteses de Trabalho  

 

Quando nos propomos fazer um estudo, temos como principal objectivo 

responder a perguntas cuja resposta desconhecemos. Neste estudo temos duas 

perguntas: 

 

1. Será que a cirurgia de catarata melhora a regulação do ritmo sono-vigília 

e/ou a sua sintomatologia? 

2. Será que os diferentes filtros existentes nas LIO influenciam estes 

resultados? 

 

Assim podemos distinguir dois objectivos neste estudo: 

 

1- Estudar o efeito da extracção de catarata no ritmo sono-vigília 

 

Pode questionar-se se a coloração amarelada que o cristalino vai adquirindo ao 

longo do envelhecimento, ao filtrar a luz azul, poderá estar na origem de uma 

frenação da via retino-hipotalâmica nos indivíduos com catarata. Para este 

estudo comparamos os dados recolhidos por métodos subjectivos 

(questionários de sono e escalas de sonolência) e métodos objectivos (registos 

actigráficos) antes e após a cirurgia de catarata.  

 

2 - Comparar a influência de dois tipos de filtros no ciclo sono-vigília 

 

Na cirurgia de catarata, ao implantarmos lentes com diferentes filtros 

poderemos estar a influenciar os resultados finais no ritmo sono-vigília. Com a 

implantação de lente intra-ocular (LIO) (AcrySof® MA60AC) com filtro para os 

ultravioleta (UV) mais luz azul irá estimular as células ganglionares da via 

retino-hipotalâmica do que com a implantação de LIO (AcrySof® natural 

SN60AT) com um absorvente de UV e um cromóforo amarelo (UV+A). Neste 

caso, analisamos os dados recolhidos nas duas fases do estudo (fases pré e 

pós-cirúrgica) e comparamos dois grupos: LIO UV versus LIO UV+A. 
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Em síntese as hipóteses de trabalho são: 

 

A. A cirurgia de catarata melhora a regulação do ritmo sono-vigília e/ou sua 

sintomatologia. 

B. Existe uma diferença nos resultados do ritmo sono-vigília entre o grupo 

com LIO UV e o grupo com LIO UV+A. 

 

De acordo com as respostas obtidas poderemos prosseguir novos estudos, 

tentando responder a novas perguntas que surgem face aos novos resultados. 
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4. População e Métodos  

 

4.1. Local do estudo  

 

O estudo foi realizado no Serviço de Oftalmologia do Centro Hospitalar de 

Lisboa (CHL) – Zona Central, no Centro de Estudos das Ciências da Visão 

(CECV) da Faculdade de Medicina de Lisboa e no Centro de 

Electroencefalografia (EEG) e Neurofisiologia Clínica (CENC).  

Este estudo foi aprovado pela Comissão do Conselho Científico do Gabinete de 

Mestrados e Doutoramentos da Faculdade de Medicina da Universidade de 

Lisboa. 

 

4.2. Selecção da amostra  

 

Foram seleccionados doentes inscritos na Consulta de Oftalmologia do Hospital 

dos Capuchos do CHL com o diagnóstico de catarata, que desejavam ser 

submetidos a cirurgia bilateral. 

Os critérios de selecção incluíram: 

1. adultos com idades compreendidas entre os 60 e os 85 anos; 

2. diagnóstico de catarata em ambos os olhos; 

3. ausência de patologia neurológica ou psiquiátrica conhecida; 

4. ausência de patologia respiratória conhecida; 

5. sem consumo de medicamentos sedativos, álcool ou estupefacientes; 

6. sem trabalho por turnos; 

7. níveis de habilitações literárias suficientes e/ou boa capacidade oral; 

8. consentimento informado. 

 

O estudo foi explicado oralmente a cada indivíduo seleccionado, que assinou 

um Consentimento Informado arquivado pelo investigador. 

Todos os doentes foram esclarecidos que seriam incluídos num estudo, tendo 

assinado consentimento informado sobre o mesmo. 
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4.3. Organização do estudo  

 

Realizou-se um estudo prospectivo que decorreu entre 1 de Outubro de 2006 e 

31 de Julho de 2007. Cada indivíduo seleccionado foi submetido a duas fases: 

na primeira fase fez-se o registo basal das variáveis em estudo obtidas nas 

consultas de oftalmologia, pelos questionários de sono, pelas escalas de 

sonolência e pelos registos actigráficos de 7 dias; e numa segunda fase, após a 

cirurgia bilateral da catarata (realizada em dois tempos operatórios) registaram-

se as mesmas variáveis para estudo comparativo entre cada fase. 

Os voluntários seleccionados foram divididos aleatoriamente em dois grupos: ao 

grupo 1 (correspondente ao algarismo 0 da tabela de randomização do 

programa Microsoft Excel®) foi realizada implantação bilateral de LIO com filtro 

UV (AcrySof® MA60AC) e ao grupo 2 (correspondente ao algarismo 1 da 

tabela) foi implantada bilateralmente LIO com filtro UV+A (AcrySof® natural 

SN60AT). 

A cirurgia de catarata decorreu no Serviço de Oftalmologia do Hospital dos 

Capuchos do CHL - Zona Central, onde foram também realizados os 

questionários de detecção das perturbações de sono (Índice de Qualidade de 

Sono de Pittsburgh e Escala de sonolência de Epworth). A monitorização 

actigráfica com o actígrafo somnowatch® pré e pós-operatória foi realizada no 

CENC.  

 

4.4. Variáveis do estudo 

 

4.4.1. Função visual pré e pós-operatória 

 

Muitos são os métodos utilizados para determinar a função visual e nenhum dá 

informação total. A refracção pré-operatória para avaliação do erro refractivo 

subjectivo e da melhor acuidade visual corrigida foi realizada nos gabinetes de 

consulta do CHL utilizando a tabela de Snellen. O cálculo da potência dióptrica 

da LIO a implantar foi baseado na queratometria automática (potência dióptrica 
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dos meridianos corneanos) e na biometria de contacto (comprimento axial do 

globo ocular), utilizando fórmulas de cálculo de 3ª geração (preferencialmente 

SRK-T). 

 No pós-operatório aferiu-se a melhor acuidade visual não corrigida para longe 

e realizou-se refracção para avaliação da melhor acuidade visual corrigida.  

 

4.4.2. Questionários 

 

Foram realizados dois questionários de detecção das perturbações de sono 

(Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh e Escala de sonolência de Epworth) 

nas duas fases do estudo. 

 

O Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI) (Buysse, Reynolds, Monk, 

Berman & Kupfer, 1989) é usado para medir a qualidade e padrões de sono. 

Distingue o “bom” sono do “mau” sono analisando sete critérios relativamente 

ao mês anterior: utilização de medicação para dormir, disfunção diurna por 

sonolência, duração, eficácia habitual, latência, perturbações e avaliação 

subjectiva da qualidade do sono. Cada resposta tem uma pontuação de 0 

(muito bom) a 3 (muito mau). Uma pontuação global igual ou superior a 5 é 

indicadora de “mau” sono. 

 

A Escala de Sonolência de Epworth (ESE) (Johns, 1991; Miletin & Hanly , 2003) avalia 

a facilidade de adormecer, no dia-a-dia recente, em oito circunstâncias: 

sentado a ler, a ver televisão, a falar com alguém, sentado num lugar público 

ou tranquilamente após o almoço, como passageiro durante uma hora, parado 

num sinal de trânsito ou deitado para dormir a sesta. Também esta escala tem 

pontuação de 0 (nunca adormeceria) a 3 (probabilidade elevada de adormecer) 

e um somatório igual ou superior a 10 é considerado anormal (duvidoso entre 8 

e 9).  
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4.4.3. Registos actigráficos 

 

Os doentes foram submetidos a monitorização actigráfica no CENC. Foram 

utilizados actígrafos somnowatch®, colocado na mão não dominante de cada 

voluntário e usado continuamente (retirado apenas nos banhos de imersão) 

durante 7 dias consecutivos nas duas fases do estudo. Os actígrafos foram 

programados para o Modo de Cruzamento por Zero, para que o sinal de 

voltagem do transdutor de movimento fosse comparado com uma voltagem de 

referência para uma mudança de estado, medindo efectivamente a frequência 

de actividade. 

Os actígrafos foram programados para agruparem automaticamente os dados 

em épocas de um minuto (a maior que pode ser utilizada para classificação 

automática do sono). Os dados foram descarregados para o computador no 

final de cada fase e os actígrafos reprogramados. 

Os dados dos registos actigráficos foram exportados para a base de dados 

Excel e analisados visualmente para exclusão de possíveis artefactos. Em 

seguida, foram calculados os episódios de actividade nocturna e de inactividade 

diurna (em número e duração). Os dados foram registados relativamente à 

regularidade do sono principal, ao número de eventos de actividade nocturna e 

de inactividade diurna. Estes parâmetros foram comparados, para cada 

voluntário, nas duas fases do estudo. 

 

4.5. Análise estatística 

 

Para a análise estatística foram utilizadas folhas de cálculo Excel e Software 

SPSS. Os dados obtidos das acuidades visuais, da ESE e da PSQI foram 

comparados através do teste dos sinais de Wilcoxon (para amostras 

emparelhadas). Os dados obtidos pelos registos actigráficos foram analisados 

através do teste exacto de Fisher. 
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A média das acuidades visuais com correcção era de 0,2 na fase 1 tendo 

melhorado para 0,88 no pós-operatório (quadro II). Através do teste dos sinais 

de Wilcoxon concluiu-se foi estatisticamente significativo (p = 0,000). 
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Quadro II. Média das acuidades visuais pré e pós-operatórias 

 

 

 

Na Escala de Sonolência de Epworth identificámos 6 doentes com resultado 

patológico, três duvidosos e 7 normais na fase 1. Após a cirurgia estes 

somatórios melhoraram para 5 duvidosos e 11 normais (quadro III). Os scores 

foram calculados de acordo com as respostas (até 7 são normais, entre 7 e 8 

são duvidosos e resultados iguais ou superiores a 9 são patológicos). Os 

resultados são estatisticamente significativos (p=0,000). 

Os questionários de qualidade de sono mostraram que 10 dos 16 doentes 

tinham sono de má qualidade contra apenas 2 na fase 2 do estudo (quadro IV). 

Após cirurgia de catarata observou-se uma melhoria do ritmo sono-vigilia. 

Também neste caso verificámos significância estatística de p = 0,000. 
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Quadro III. Resultados da Escala de Sonolência nas fases 1 (Epworth I) e 2 (Epworth II) 

 

A sonolência diurna diminuiu de 56,25% (patológica + duvidosa) para 31,25% 

e a qualidade de sono melhorou de 37,5% para 87,5%.  

0

2

4

6

8

10

12

14

Pittsburgh I Pittsburgh II

Patológico

Normal

Patológico
Normal

N
úm

er
o 

de
 d

oe
nt

es

  
Quadro IV. Resultados da Qualidade de Sono nas fases 1 (Pittsburgh I) e 2 (Pittsburgh II) 
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Foram estudados 3 parâmetros de qualidade de sono nos registos actigráficos: 

a regularidade do ritmo, os períodos de sonolência diurna e as insónias. 

Obtivemos melhoria de 1 ou mais parâmetros em 12 dos 16 doentes (75%). A 

regularidade do ritmo melhorou em 37,5% dos doentes, a sonolência diurna 

melhorou em 50% e as insónias em 42,5% (quadro V). 
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Quadro V. Parâmetros de sono analisados por actigrafia 

 

Analisando separadamente os dois grupos observámos características 

demográficas semelhantes: 2 homens e 6 mulheres; idades médias de 73 anos 

no grupo 1 e 76 anos no grupo 2. 

Também a média das acuidades visuais com correcção pré-operatória era muito 

semelhante: 0,2 para o grupo 1 e de 0,21 para o grupo2, tendo melhorado no 

pós-operatório para 0,9 e 0,86, respectivamente (quadro VI). 
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Quadro VI. Acuidades Visuais médias pré e pós-operatórias por grupo. 

 

Nos somatórios das escalas de sonolência de Epworth obtivemos como 

resultados na fase 1 do grupo 1, 2 doentes com sonolência patológica, 2 

doentes com resultado duvidoso e 4 com resultado normal. Na fase 2 do 

estudo, os dois doentes com resultado prévio patológico melhoraram (um para 

duvidoso e outro para normal), um dos dois doentes com resultado duvidoso 

melhorou para normal e os quatro com resultados prévios normais melhoraram 

os somatórios e mantiveram-se normais (quadro VII). 
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Quadro VII. Resultados da Escala de Sonolência no grupo 1  

nas fases 1 (Epworth I) e 2 (Epworth II) 

 

Os doentes do grupo 2 tiveram uma distribuição diferente. Na fase 1 obtivemos 

4 doentes com sonolência patológica, 1 doente com resultado duvidoso e 3 com 

resultado normal. Na fase 2 do estudo, os quatro doentes com resultado prévio 

patológico melhoraram (três para duvidoso e um para normal), o doente com 

resultado duvidoso melhorou para normal e os restantes três com resultados 

prévios normais responderam novamente com normalidade (quadro VIII). 
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Quadro VIII. Resultados da Escala de Sonolência no grupo 2  

nas fases 1 (Epworth I) e 2 (Epworth II) 

 

Os scores dos questionários de qualidade de sono de Pittsburgh podem ser 

observados nos (quadros IX e X). Tanto no grupo 1 como grupo 2, dos cinco 

doentes com scores patológicos na fase1, quatro melhoraram para normais na 

fase 2. 
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Quadro IX. Resultados da Qualidade de Sono no grupo 1 

nas fases 1 (Pittsburgh I) e 2 (Pittsburgh II) 
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Quadro X. Resultados da Qualidade de Sono no grupo 2 

nas fases 1 (Pittsburgh I) e 2 (Pittsburgh II) 
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Comparando os resultados dos 3 parâmetros de qualidade de sono estudados 

nos registos actigráficos, por grupo verificamos que 6 dos 8 voluntários de cada 

grupo registaram melhores resultados em pelo menos um dos parâmetros de 

qualidade de sono, isto é, 75% de cada grupo tem melhoria “actigráfica”.  

0

1

2

3

4

5

6

7

1 ou +
parâmetros

sonolência

melhor
igual

regularidade insónia

 
Quadro XI. Comparação dos resultados dos registos actigráficos 

no grupo 1 entre as fases 1 e 2 do estudo. 
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Quadro XII. Comparação dos resultados dos registos actigráficos 

no grupo 2 entre as fases 1 e 2 do estudo. 
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A regularidade do ritmo sono-vigília foi o parâmetro em que verificámos maior 

diferença entre os grupos: apenas um doente do grupo 1 melhorou face a 4 

doentes do grupo 2 (teste exacto de Fisher com resultado estatisticamente não 

significativo: p = 0,282). Quanto à sonolência diurna obtivemos melhores 

resultados em 4 doentes do grupo 1 e em 3 do grupo 2 (p = 1) e os episódios 

de insónia melhoraram em 3 doentes do grupo 1 e em 5 do grupo 2 (p = 

0,619) (quadros XI e XII). 

 
Figuras 9 A e B. Registos actigráficos do mesmo doente (grupo 1) nas fases 1 (A) e 2 (B) do estudo. 
Observam-se menos acordares nocturnos, menos episódios de sonolência diurna e maior actividade na fase B. 
 

Figuras 10 A e B. Registos actigráficos de outro doente (grupo 2) nas fases 1 (A) e 2 (B) do estudo. 
Observa-se maior regularidade de ritmo e maior actividade com menor sonolência diurna na fase B. 
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6. Discussão 

 

A sucessão cíclica de dias e noites formataram a vida na Terra desde o seu 

início. A existência de estruturas detectoras de luz nos seres vivos proporciona-

lhes dois tipos de informação: por um lado, imagens com forma, cor e 

movimento e por outro lado, sinais temporais que distinguem o dia da noite e 

sua duração relativa. Estas associadas ao desenvolvimento de marcapassos 

endógenos permitem aos seres vivos anteciparem o anoitecer, modulando os 

seus comportamentos físicos e sociais (Maronde et al, 2007). 

O envelhecimento é um processo que influencia de forma multifactorial o 

sistema de regulação do ritmo circadiário sono-vigília (Casale et al, 1984; Lieberman 

et al, 1989). Estudos recentes mostraram a contribuição genética em 33% na 

irregularidade da qualidade do sono e suas perturbações e em 40% na variação 

do padrão de sono (Hamet & Tremblay, 2006). 

Por outro lado, durante muito tempo assumiu-se que o marcapasso humano era 

bastante diferente de outras espécies, mais sensível às actividades sociais e ao 

tempo de dormir, do que à luz. A opinião científica começou a mudar quando se 

constatou o efeito da exposição à luz brilhante (Campbell et al, 1988). O ciclo 

diário luz-escuridão é o “zeitgeber” mais importante do ritmo circadiário, mas a 

hora das refeições e as interacções sociais também são reguladores do ritmo 

endógeno (Klerman et al, 1998). Hood e co-autores identificaram uma relação 

entre a exposição à luz natural e a qualidade do sono nocturno, no entanto, 

não foi possível determinar se era a luz que originava uma boa qualidade de 

sono ou se era a qualidade de sono que predispunha o idoso a um estilo de 

vida com maior exposição à luz natural (Hood, Bruck & Kennedy, 2004). Na maioria 

dos estudos, a auto-avaliação das perturbações do sono é subestimada. Cerca 

de ¼ das pessoas com alterações do ritmo sono-vigília não identifica este 

problema como uma patologia que afecta a sua vida, com possível aumento da 

morbilidade e mortalidade. Os idosos têm maior frequência de atraso de 

indução do sono, acordares nocturnos, sonolências diurnas e levantar precoce. 

Em contrapartida, estes idosos queixam-se menos de insuficiente duração do 

sono nocturno e dos períodos de sonolência diurna (Soldatos, Allaert, Ohta & Dikeos, 
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2005). É importante a detecção destes problemas para que o tratamento seja 

atempado. 

Várias doenças oftalmológicas podem acompanhar-se de alterações da 

ritmicidade da secreção de melatonina. Em doentes com uveítes, o pico 

plasmático de melatonina estava diminuído nos estudos de Touitou e 

colaboradores (1986) e acredita-se que no glaucoma e na retinopatia pigmentar 

a redução do pico de melatonina esteja relacionada com a deficiente percepção 

luminosa (Claustrat et al, 2005). O aumento da incidência de perturbações do sono 

descrita em cegos deve-se à incapacidade de sincronizar o marcapasso 

endógeno com a luz ambiental (Wee et al, 2004). Outro estudo associou a 

deficiência visual a “mau” sono, com mais acordares nocturnos e maior 

dificuldade em adormecer, em indivíduos de ambos os sexos (Asplund, 2000). 

Sabendo-se que o ritmo circadiário sono-vigília é gerado por um marcapasso 

endógeno dependente da expressão periódica de genes (Shearman et al. 2000), e 

que a luz é o principal sincronizador da VRH, a cirurgia de catarata ao permitir 

maior transmissão de luz visível poderia melhorar a sincronização deste 

sistema. 

Os primeiros estudos que relacionaram a cirurgia de catarata com a 

recuperação do ritmo sono vigília datam de 2002 (Asplund et al, 2002), tendo 

encontrado maior percentagem de perturbações do ritmo sono-vigília nos 

doentes com catarata do que em outros indivíduos da mesma idade sem esta 

patologia. Indivíduos com catarata bilateral têm frequentemente perturbações 

do ritmo sono-vigília, seja por depressão subjacente (Hyper-Ochalik et al, 2005) 

seja por defeito da VRH, com consequente perturbação da correcta 

sincronização do relógio intrínseco ao ciclo dia-noite de 24 horas (Sack & Lewy, 

2001).  

A cirurgia de catarata tem provas dadas na melhoria da função visual e da 

qualidade de vida (Chang-Godinich et al, 1999; Uusitalo, Brans, Pessi & Tarkkanen, 1999; 

Lundström, Stenevi & Thorburn, 2001; Chan et al, 2003; Castells et al, 2006). Na cirurgia da 

catarata tanto as LIO UV como as LIO UV+A melhoram a função visual 

incluindo tarefas visuais para perto e para longe, visão periférica, condução e a 

saúde mental (Espindle et al, 2005). No entanto, os doentes mais idosos podem 
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referir menor satisfação na auto-avaliação da melhoria da qualidade de vida 

apesar da melhoria da função visual (Chang-Godinich et al, 1999). Também neste 

estudo foram os doentes mais idosos, em particular os homens de 85 anos 

(cada um de seu grupo) que registaram menor alteração nos resultados 

(questionários e registos actigráficos), apesar da melhoria franca das acuidades 

visuais.  

Apesar de terem sido seleccionados idosos aparentemente saudáveis, a ampla 

diferença de idades, desde os 65 aos 85 anos, poderia ter dificultado a 

comparação dos dados e as conclusões poderiam ter sido dadas por escalões 

etários se a amostra fosse maior. Alguns voluntários tinham ainda actividade 

laboral, enquanto outros residiam em lares (tendo menor actividade física e 

menor exposição à luz natural), o que tornou o grupo pouco homogéneo.  

A reduzida dimensão da amostra dificultou a análise dos dados. Nem sempre as 

famílias podem acompanhar os doentes a um maior número de consultas, 

ajudar na elaboração dos questionários e colaborar na realização dos registos 

actigráficos. De facto, a realização dos questionários antes da primeira cirurgia 

e um mês após a segunda fazem toda a diferença relativamente aos estudos de 

Asplund e Lindblad (2002; 2004), que fizeram os questionários apenas um mês 

após a cirurgia (2002). Os próprios autores consideraram que teria sido 

preferível fazer os questionários em duas ocasiões diferentes, para evitar uma 

evocação em viés – “recall bias”, o que tentaram obviar no segundo estudo 

(2004). Também o facto de seleccionarmos apenas doentes com catarata 

bilateral, distingue este dos estudos acima referidos em que cerca de um terço 

das cirurgias correspondiam ao segundo olho. Sabendo que nos doentes com 

catarata bilateral, a cirurgia do segundo olho é benéfica para a visão 

estereoscópica e para a auto-avaliação da acuidade visual (Castells et al, 2006), 

optou-se por oferecer a melhor qualidade visual possível aos doentes deste 

estudo. 

A LIO implantada em cada doente foi seleccionada de modo aleatório simples 

usando-se o microsoft Excel, o que nos permite continuar o estudo e aumentar 

a amostra sem contaminar os dados previamente recolhidos. 
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Para responder ao primeiro objectivo deste estudo recolhemos os dados de 

todos os voluntários. Inicialmente, apesar de termos seleccionado 16 doentes 

sem patologia ou medicação para induzir o sono, dez tinham sono de má 

qualidade e nove tinham sonolência patológica a duvidosa. Provavelmente os 

próprios doentes desvalorizam esta sintomatologia que consideravam “normal 

para a idade” assim como o seu défice visual. Existia, assim, uma dissociação 

entre as queixas e os resultados dos questionários, mas como nos estudos de 

Asplund e Lindblad (2002; 2004), também estes voluntários obtiveram melhores 

respostas aos questionários de sono e sonolência, um mês após a cirurgia de 

catarata. Como método objectivo optou-se pela actigrafia que consideramos 

uma boa escolha, dado que está indicada no estudo de populações saudáveis, 

sobretudo se por períodos superiores a 72 horas, sem inconvenientes para os 

voluntários e com provas dadas em estudos sobre os efeitos positivos de 

tratamentos com luz brilhante (Van Someren, Kessler, Mirmiran et al, 1997), com 

melatonina (Haimov et al, 1995) e com o exercício físico na regulação do sono nos 

idosos (Van Someren, Lijzenga, Mirmiran et al, 1997). 

Em alguns estudos assiste-se à inexistência de correlação entre a Escala de 

Sonolência de Epworth com os dados obtidos por actigrafia (Geraldes & Paiva, 

2006). A escala de Epworth avalia a probabilidade de adormecer 

involuntariamente em várias situações da vida social, enquanto as sestas 

podem ser voluntariamente escolhidas e a sua existência não implica patologia. 

Pelo contrário, a realização de sestas é aconselhada por Sack (2001) no 

tratamento sintomático de perturbações de ritmo e a sua impossibilidade pode 

condicionar maior probabilidade de adormecer em situações previstas na escala 

de Epworth. 

Neste caso, a sonolência diurna estudada através dos questionários melhorou 

em 44,45% (diminuiu de 56,25% para 31,25%) e nos registos actigráficos 

melhorou em 50% dos voluntários, sem diferenças estatisticamente 

significativas. 

Também a qualidade de sono melhorou em 80% (a “má” qualidade de sono 

diminuiu de 62,5% para 12,5%) de acordo com os resultados do Índice de 

Qualidade de Sono de Pittsburgh e em 75% dos registos actigráficos estudados 
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(um ou mais dos três parâmetros). A reduzida dimensão da amostra não 

permitiu concluir concordância entre os testes aplicados.  

As LIO com filtro para a luz azul ainda são um tema controverso, sobretudo no 

que respeita à sua possível influência sobre a regulação do ritmo sono-vigília. 

Os aspectos mais debatidos são a visão cromática, a visão escotópica, o 

possível efeito protector contra DMI e melanomas e a disrupção do ritmo 

circadiário – baseado na alteração da sensibilidade da melanopsina e no 

importante papel da melatonina (Wong, Dunn & Berson, 2005).  

Estudos versando a melhoria da qualidade de vida e a cirurgia de catarata 

mostraram não haver diferenças na visão cromática e nas escalas de condução 

entre LIO UV e LIO UV + A (Espindle et al, 2005). 

Relativamente à visão escotópica, foram registadas as maiores perdas de 

sensibilidade escotópica na região violeta/azul do espectro, nos indivíduos 

idosos (Braunstein & Sparrow, 2005). Estes, por sua vez, têm a maior sensibilidade 

escotópica perto dos 507 nm, região do espectro muito pouco atingida pelo 

filtro utilizado nestas LIO (transmitâncias de 85% versus 90%).  

A luz azul é responsável por mais de 50% da sensibilidade à melanopsina, pelo 

que as LIO UV+A reduzem a supressão de melatonina em cerca de 27-38% 

(dependendo da potência dióptrica) comparando com as LIO UV (Mainster, 2006). 

No entanto, o envelhecimento do cristalino humano ao adquirir coloração 

amarela (Vrensen, 1995) também diminui a transmissão da luz azul, calculando-se 

que um olho fáquico de 65 anos tenha apenas 27 % da sensibilidade aos 480 

nm comparativamente com um olho de 10 anos (Mainster & Turner, 2008). 

Segundo Mainster, um pseudofáquico de 75 anos recupera a “sensibilidade 

circadiária” equivalente a um indivíduo de 50 anos ou de 33 anos se 

implantarmos uma LIO UV+A ou uma LIO UV de 20.00 D, respectivamente. 

Outro estudo, comparando a supressão de melatonina após exposição à luz de 

curto (456 nm) e médio (548 nm) comprimento de onda, mostrou redução 

significativa nas mulheres pós-menopausa em relação a jovens, quando 

expostas ao comprimento de onda mais curto, atribuindo estas diferenças às 

alterações cristalinianas decorrentes da idade (Herljevic, Middleton, Thapan & Skene, 

2005). 
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As tabelas de transmitância de luz para os diferentes filtros mostram que tanto 

as LIO UV como as LIO UV+A transmitem mais luz que o cristalino adulto, na 

região de maior sensibilidade da melanopsina (Boettner & Wolter, 1962; McCulley, 

2008). Mainster (2006) e McCulley (2008) acreditam que a cirurgia de catarata, ao 

permitir maior exposição à luz azul ambiente, melhora a sincronização 

circadiária e a saúde mental e física.  

 

 

 

Figura 11. Curvas 

de transmitância 

da luz através de 

diferentes filtros 

de acordo com o 

comprimento de 

onda.  

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Boettner e Wolter, 1962 

 

Neste caso, ao extrairmos a catarata, maior quantidade de luz estimula a retina 

independentemente dos picos de sensibilidade de cada tipo de fotoreceptor, 

pelo que existe recuperação da “sensibilidade circadiária” em ambos os grupos. 

A maior diferença encontrada entre os dois grupos referente à regularidade do 

ritmo sono-vigília registou um resultado estatisticamente não significativo: p = 

0,282. Face a estes resultados, concluímos pela inexistência de diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois grupos e os dois tipos de filtros 

estudados. 

 

 

 



 
51

Lesões do sistema circadiário não alteram a ritmicidade, mas podem alterar a 

capacidade destes ritmos se sincronizarem com as pistas ambientais (Moore & 

Lenn, 1972). A multidisciplinaridade da cronobiologia é imensamente atractiva 

pelas surpresas que nos revela (como o possível papel da melatonina no 

tratamento da cicatrização corneana, glaucoma, catarata e patologia retiniana) 

(Alarma-Estrany & Pintor, 2007) e pela lição de vida que nos ensina. 
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7. Conclusões 

 

Lesões do sistema circadiário não alteram a ritmicidade, mas podem alterar a 

capacidade destes ritmos se sincronizarem com as pistas ambientais. Neste 

estudo, em que se pretendeu estudar o efeito da extracção de catarata e a 

influência dos filtros das LIO no ritmo sono-vigília, destacam-se como principais 

conclusões: 

1) Os idosos com catarata bilateral têm maioritariamente “má” qualidade de 

sono (62,5%) e excesso de sonolência diurna (56,25%).  

2) A cirurgia bilateral de catarata melhora a regulação do ritmo sono-vigília e 

sua sintomatologia (p <0,001).  

3) O filtro amarelo das LIO não influencia de forma negativa a recuperação do 

ritmo circadiário (p ≥ 0,282). 

 

Após cirurgia de catarata observou-se uma melhoria do ritmo sono-vigilia. A 

qualidade de sono melhorou de 37,5% para 87,5% e a sonolência diurna 

diminuiu de 56,25% para 31,25%. Também os registos actigráficos melhoraram 

em 75% dos doentes, em pelo menos um parâmetro estudado.  

Não se registaram diferenças estatisticamente significativas entre os dois 

grupos, pelo que se conclui que o filtro amarelo não influencia de forma 

negativa o ritmo circadiário. 

A correlação positiva entre os resultados dos testes subjectivos do ritmo sono-

vigília (índice de qualidade de sono de Pittsburgh e escala de sonolência de 

Epworth) com o teste objectivo do ritmo actividade-repouso (monitorização 

actigráfica semanal) confirma resultados publicados anteriormente baseados 

apenas em testes subjectivos.  

A menor exposição e menor sensibilidade à luz (principal sincronizador externo 

dos ritmos) nos idosos podem originar uma diminuição na eficácia dos ritmos 

circadiários. 

Estes resultados poderão ser multifactoriais: a melhor acuidade visual permite 

uma melhor qualidade de vida e influencia o estilo de vida destes doentes com 

maior exposição à luz durante o dia. Consequentemente, a maior exposição e 
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sensibilidade à luz induz maior facilidade em adormecer à noite e melhor 

qualidade de sono. 

No futuro, seria interessante avaliar a importância dos filtros usados nos óculos 

na regulação do ritmo sono-vigília e na correcção de perturbações do sono 

(sindroma do atraso de fase). Neste caso, apenas avaliaríamos a influência do 

comprimento de onda dos raios visíveis sem alterarmos a quantidade de luz que 

chegaria às células ganglionares da VRH, compreendendo o seu exacto 

contributo.  

Outra questão interessante relacionada com este estudo seria identificar a 

relação da melhoria da regulação do sono-vigília e da restrição calórica, com o 

aumento da longevidade e da qualidade de vida, como apontado em estudos de 

Froy e Miskin (2007). 
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9. Anexos 

Anexo 1 

Escala de Sonolência de Epworth 

 

Nome: 

 

Data:    Idade:    Sexo: 

 

Qual a sua facilidade de adormecer nas seguintes circunstâncias, em contraste 

com a sensação de estar apenas cansado? Isto refere-se ao seu dia-a-dia 

recente. Mesmo que não tenha feito qualquer destas coisas recentemente 

imagine como reagiria. Use o número mais apropriado para cada situação. 

 

0 = nunca adormeceria 

1 = probabilidade baixa de adormecer 

2 = probabilidade média de adormecer 

3 = probabilidade elevada de adormecer 

 

Situação 

 

Sentado a ler         ________ 

A ver televisão        ________ 

Sentado inactivo num lugar público(teatro, reunião, etc)  ________ 

Passageiro num carro durante uma hora consecutiva   ________ 

Deitado a descansar à tarde      ________ 

Sentado a falar com alguém      ________ 

Sentado tranquilamente depois de almoço sem bebidas alcoólicas ________ 

Num carro, parado nos sinais de trânsito    ________ 

 
Medição 
 Somatório de todas as cotações 
 Anormal a partir de 10 
 Duvidoso entre 8 e 9 
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Anexo 2 

Indíce de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI) 

 

Nome: 

Data:    Idade:    Sexo: 

Instruções: As seguintes questões relacionam-se com os seus hábitos de sono 

apenas no último mês. As suas respostas devem indicar a opção mais correcta 

para a maioria dos dias e das noites do último mês. Por favor responda a todas 

as questões. 

 

Durante o último mês; 

1. A que horas foi normalmente para a cama?___________________________ 

2. Quanto tempo, em minutos, demorou a adormecer?____________________ 

3. A que horas se levantou de manhã?_________________________________ 

4. Quantas horas dormiu mesmo? ( isto pode ser diferente do número de horas 

que passou na cama)_______________________________________________ 

 

5. Durante o último mês 
quantas vezes teve 
dificuldade em dormir porque 

Nunca 
(0) 

Menos de 1 
vez/semana (1) 

Uma a duas 
vezes/semana 

(2) 

Três ou mais 
vezes/semana 

(3) 
a. não conseguiu dormir em 
30 minutos 

    

b. acordou a meio da noite ou 
acordou cedo 

    

c. levantou-se para ir à casa 
de banho 

    

d. não conseguiu respirar 
confortavelmente 

    

e. tossiu ou ressonou alto     
f. teve muito frio     
g. teve muito calor     
h. teve pesadelos     
i. teve dores     
j. outra(s) razão(ões). Por 
favor descreva, incluindo o nº 
de vezes /semana 
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6. Durante o último mês, 
quantas vezes tomou 
medicamentos para dormir 
(prescritos ou não por 
médico)? 

    

7. Durante o último mês 
quantas vezes teve 
dificuldade em manter-se 
acordado enquanto conduzia, 
refeições ou actividades 
sociais? 

    

8. Durante o último mês 
quantas vezes teve 
dificuldade em manter o 
entusiasmo na realização das 
suas tarefas? 

    

 Muito 
bom 
(0) 

Razoavelmente 
bom 
(1) 

Razoavelmente 
mau 
(2) 

Muito mau  
(3) 

9. Durante o último mês, 
como avaliaria a qualidade do 
seu sono em geral? 
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Anexo 3 
Registo Actigráfico 

 

 

 

 

 

Exemplar de registo actigráfico de um voluntário do estudo.
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10. Glossário e abreviaturas 

 

A - Amarelo (filtro) 

Atraso de fase - Atraso do principal episódio de sono 

Avanço de fase – Antecipação do principal episódio de sono 

ESE - Escala de Sonolência de Epworth 

GSCS - Gânglio Simpático Cervical Superior  

GP - Glândula Pineal 

LIO - Lente Intra-Ocular 

Livre curso - Incapacidade de manter uma sincronização estável de sono-vigília 

NSQ - Núcleos Supraquiasmáticos 

PACAP - “Pituitary Adenylate CyclaseActivating Peptide” 

PSG – Polissonografia 

PSQI – “Pittsburgh Sleep Quality Index” 

UV - Ultravioleta (filtro) 

UV+A - UltraVioleta associado a Amarelo (filtro) 

VRH - Via Retino-Hipotalâmica  

“Zeitgeber” - Dador de tempo 

 
 


