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Introdução e objetivos: Caracterizada como doença crônica e progressiva
do sistema nervoso central, a doença de Parkinson (DP) apresenta
manifestações motoras e não motoras. Essas últimas são autonômicas,
sensoriais, neuropsiquiátricas e com distúrbios do sono interferem nos
aspectos físicos, psicológicos e sociais e influenciam negativamente na
qualidade de vida do acometido. O presente estudo objetivou analisar a
qualidade do sono e sonolência diurna em Parkinsonianos.

Métodos: Pesquisa transversal e descritiva, em março de 2016, aprovada
com o parecer 1.013.423. Foram avaliados treze indivíduos com DP, entre 50
e 75 anos, classificados na escala Hoehn e Yahr em II e III. Os participantes
responderam à uma Ficha de Avaliação com Dados Sociodemográficos e dois
questionários: Escala de Sono da Doença de Parkinson (PDSS) e Escala de
Sonolência de Epworth (ESS-BR). Para a PDSS foram combinados os itens,
avaliando-se 8 manifestações específicas, escore zero representa sintoma
grave ou sempre vivenciado e 10, livre do sintoma. Já para a ESS-BR a
pontuação vai de 0 a 24, sendo que resultado acima de 10 sugere o
diagnóstico da sonolência diurna excessiva.

Resultado: Amostra composta por 13 indivíduos, sendo 3 mulheres (23,1%)
e 10 homens (76,9%). A média de idade foi de 62 ± 9,4 anos, variando de 53
a 74 anos. Apontou média de 5,9 ± 64,7 anos, variando de 8 meses a 18
anos para o tempo com a doença de Parkinson. Na escala PDSS-BR, a soma
total dos itens variou de 28 a 135 pontos, com média de 89,9 ± 27,8. Das 8
manifestações específicas, as mais prejudicadas foram a sonolência diurna
com média de 5,6 ± 3,6 (mín. 1, máx. 10) e qualidade geral do sono noturno
com 6,2 ± 2,5 (mín. 2, máx. 10). Na ESS-BR, 30,8% obtiveram nota acima de
10, representando sonolência diurna excessiva.

Discussão e conclusão: Cada vez mais os sintomas não motores em
parkinsonianos vêm sendo estudados, principalmente os distúrbios do sono.
Pesquisas demonstram que esses sintomas têm afetado até três quartos dos
pacientes com a doença. Este estudo demonstrou uma baixa qualidade de
sono noturno e sonolência diurna, sugerindo um impacto negativo na
qualidade de vida dos acometidos.
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