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Introducao: Os distúrbios do sono são altamente prevalentes na doença de Parkinson (DP), afetando até 88% desses indivíduos. A
qualidade do sono na DP é frequentemente avaliada por meio de medidas subjetivas, porém o uso de medidas objetivas, como a
actigrafia, se faz necessário para compreender melhor esses distúrbios.

Objetivos: Investigar a qualidade do sono na DP e correlacionar medidas subjetivas, por meio de escalas clínicas e diário do sono, com
medidas objetivas, obtidos por actigrafia

Método: Trata-se de estudo transversal, composto por 48 indivíduos com diagnóstico de DP, entre os estágios leve a moderado da
doença avaliados pela escala de estadiamento de Hoehn e Yahr modificada e pela Escala Unificada para Avaliação da doença de
Parkinson. Os aspectos relacionados ao sono dos indivíduos foram avaliados de forma objetiva, através da Actigrafia, enquanto que as
medidas subjetivas foram realizadas através dos seguintes instrumentos: 1) Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI), 2) Escala
de Sono para Doença de Parkinson (PDSS), 3) Diário do sono e 3) Escala de sonolência de Epworth (ESE). Análises de Mann-Whitney e
Qui-quadrado foram utilizadas para comparar os grupos e a correlação de Spearman para correlacionar as medidas objetivas e subjetivas
de sono. O trabalho foi aprovado pelo Comitê Local de Ética em Pesquisa sob parecer n° 1.356.676. A análise estatística foi conduzida
pelo programa SPSS 20.

Resultados: Os indivíduos apresentaram eficiência do sono de 77% pela actigrafia. Observando má qualidade mensurada pelas escalas
PSQI, com mediana de 8 [5–11] pontos, e PDSS, mediana de 93,5 [73,1–111,8] pontos. A latência do sono apresentou mediana de
34,0[19–58] minutos através da actigrafia, enquanto que no diário do sono foi observada latência do sono de 15 [10–30] minutos. Entre
os indivíduos categorizados entre sono bom e ruim pela pontuação da PDSS, apenas o escore da GDS (P=0,01) e a situação conjugal
(P=0,04) forma estatisticamente diferentes entre os grupos. Não houve correlação significante entre as medidas das escalas clínicas e do
actígrafo.

Conclusão: A qualidade do sono está prejudicada na DP quando avaliada pela actigrafia e pelas escalas clínicas. Os parâmetros do sono
medidos de forma objetiva não devem ser substituídos por parâmetros subjetivos e vice-versa, pois avaliam aspectos diferentes do sono
desses indivíduos"
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