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RESUMO 

 

Objetivo: A sonolência diurna e o comprometimento cognitivo são 

queixas comuns apresentadas pelos pacientes com epilepsia. Acredita-se 

que sonolência relatada pelo paciente no momento da avaliação 

neuropsicológica possa influenciar de forma objetiva seu desempenho 

cognitivo. O foco deste estudo foi investigar se a sonolência subjetiva 

relatada antes da testagem neuropsicológica está associada ao 

desempenho cognitivo de pacientes com epilepsia do lobo mesial 

temporal com esclerose no hipocampo (ELTM-ES). Método: Setenta e 

um (n=71) pacientes com ELTM-ES foram avaliados com a Escala de 

Sonolência de Stanford (SSS) imediatamente antes da testagem 

neuropsicológica. Para fins comparativos, a média dos pacientes nos 

escores da SSS foi comparada com a de indivíduos saudáveis. A 

pontuação bruta de cada teste cognitivo foi comparada entre os pacientes 

com sonolência (SSS ≥ 3) ou sem sonolência (SSS <3) clinicamente 

relevante. As diferenças na distribuição das variáveis clínicas e 

demográficas foram controladas por regressão logística múltipla. 

Resultados: Os pacientes relataram um grau de sonolência 

significativamente maior do que os controles hígidos (p <0,0001). Após 

a análise de regressão linear múltipla, a sonolência relatada pelos 

pacientes mostrou-se independentemente associada a apenas um 

(RAVLT Total) dentre os 25 testes neuropsicológicos analisados. 

Conclusão:  Os pacientes com ELTM-ES referem mais sonolência diurna 

do que controles hígidos. Entretanto, a sonolência relatada pelos pacientes 

antes da testagem não esteve associada ao seu desempenho cognitivo. Se 

confirmado em outras populações e tipos de epilepsias, os resultados 

poderão ter implicações para a tomada de decisão sobre o impacto da 

sonolência relatada pelo paciente no contexto da avaliação 

neuropsicológica. 

Palavras-chave: Sonolência; testes neuropsicológicos; disfunção 

cognitiva. 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Objective: Daytime sleepiness and cognitive impairment are a frequent 

complain among patients with epilepsy. The impact of subjective 

sleepiness at the time of neuropsychological evaluation may have a 

clinical significance for the interpretation of findings. The aim of this 

study was to investigate if the self-reported sleepiness is negatively 

associated with the cognitive performance in refractory mesial-temporal 

lobe epilepsy with hippocampus sclerosis (MTLE-HS) patients. Method: 

Seventy-one consecutive patients with MTLE-HS were evaluated with 

Stanford Sleepiness Scale (SSS) immediately before neuropsychological 

evaluation. For comparison purpose, their mean of SSS scores were 

compared with healthy individuals. Raw scores of each cognitive test 

were compared between patients with (SSS ≥ 3) or without sleepiness 

(SSS < 3). Imbalances in the distribution of clinical and demographic 

variables were controlled by regression analysis. Results: Patients 

reported a significant higher degree of sleepiness than controls (p < 

0.0001). After multiple linear regression analysis, among the 25 

neuropsychological tests analyzed, only one remain associated with self-

reported sleepiness. Conclusion: Self-reported sleepiness was 

significantly higher in MTLE-HS patients than controls but did not affect 

significantly their cognitive performance. If confirmed in other 

populations and epilepsies types, our results may have implications for 

decision making about sleepiness screening in neuropsychological 

settings. 

Keywords: Somnolence; neuropsychological tests; cognitive 

dysfunction; 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 DEFINIÇÃO DE EPILEPSIA 

 

A Epilepsia é definida, segundo a ILAE (do inglês, International 

League Against Epilepsy), como um distúrbio cerebral caracterizado por 

uma predisposição duradoura para gerar crises epilépticas – episódios 

transitórios de sinais e sintomas que ocorrem devido à atividade neural 

anormal, excessiva e síncrona (Fisher et al., 2005). Esses sinais ou 

sintomas incluem fenômenos anormais súbitos e transitórios, como 

alterações da consciência ou eventos motores, sensitivos/sensoriais, 

autonômicos ou psíquicos involuntários percebidos pelo paciente ou por 

um observador (Thurman et al., 2011). Reformulações atuais do termo, 

entretanto, buscaram uma descrição mais prática e operacional. A 

definição de epilepsia passou a requer a presença de qualquer um dos 

seguintes critérios (Fisher et al., 2014):  

a) pelo menos duas crises epilépticas não 

provocadas (ou reflexas) ocorrendo em um intervalo 

superior a 24 horas;  

b) uma crise não provocada (ou reflexa) e 

chance de uma nova crise de pelo menos de 60%, após 

duas crises não provocadas, ocorrendo nos próximos 

10 anos;  

c) diagnóstico de uma síndrome epiléptica. 

Segundo a tipologia das crises epilépticas proposta pela Comissão 

de Classificação e Terminologia da ILAE, as crises generalizadas são 

definidas pela sua origem em algum ponto específico do cérebro e com 

rápido envolvimento bilateral; já as crises focais são caracterizadas pela 

sua ocorrência dentro de conexões limitadas a um hemisfério cerebral, 

quer discretamente localizada ou amplamente distribuída (Hart, 2016). As 

crises focais são descritas conforme suas manifestações motoras, 

sensitivas, cognitivas e autonômicas, diferentemente da nomenclatura 

anterior caracterizada por crises “parciais” ou “complexas” (Berg et al., 

2010).  

A epilepsia também é caracterizada de acordo com os seus 

aspectos etiológicos, sejam eles genéticos, ambientais ou desconhecidos. 

Na epilepsia genética, a causa é presumidamente de origem genética, com 

erro na expressão e repressão de genes ao longo da formação e 

desenvolvimento do cérebro (Berg et al., 2010). Na epilepsia estrutural-

metabólica, o processo de epileptogênese depende do tipo de insulto 



20 

 

(estrutural ou metabólico) da região cerebral afetada e da resposta 

tecidual. Podem incluir lesões adquiridas, como o Acidente Vascular 

Cerebral (AVC), Traumatismo cranioencefálico (TCE) ou infecção, bem 

como alterações de origem genética (por exemplo, esclerose tuberosa ou 

malformações do desenvolvimento cortical). Na epilepsia de causa 

desconhecida, a etiologia é desconhecida ou indeterminada pelos atuais 

métodos diagnósticos (Berg et al., 2010; Shorvon, 2011).  

Por fim, pela definição mais atual, a epilepsia é considerada 

resolvida – ou não mais presente – em indivíduos que tiveram uma 

síndrome epiléptica idade-dependente mas que agora passaram a idade 

vulnerável; ou aqueles que permaneceram livres de crises por pelo menos 

10 anos, sem o uso de medicações antiepilépticas pelos últimos 5 anos 

(Fisher et al., 2014). 

 

1.2 EPILEPSIA DO LOBO TEMPORAL MESIAL 
 

As epilepsias do lobo temporal (ELT) são epilepsias focais com 

sintomatologia dependente da localização, cuja zona epileptogênica está 

localizada em estruturas corticais (neocórtex) ou subcorticais (arquicórtex 

da formação hipocampal, giro parahipocampal e amígdala) do lobo 

temporal (Walz et al., 2010). Dentre elas, a forma mais comum é a 

Epilepsia do Lobo Temporal Mesial (ELTM), caracterizada por 

anormalidades nas estruturas límbicas mesiais temporais, usualmente 

acompanhada de esclerose do hipocampo (EH) e resistência à drogas 

antiepilépticas (Engel Jr, 1997; Blumcke et al., 2013). Basicamente, na 

ELTM, o hipocampo está envolvido no início das crises em 48,5% dos 

casos, a amígdala em 26,7% dos casos e o início síncrono nas duas 

estruturas ocorre nos 24,8% restantes (Gotman e Levtova, 1996). O 

potencial do tecido temporal na predisposição para a origem de crises 

epilépticas está baseado nas redes eletrofisiológicas anatômicas únicas 

que envolvem o complexo amígdalo-hipocampo (estruturas límbicas) e o 

córtex entorrinal (Schwartzkroin, 1986; Tatum, 2012). 

 Os pacientes com ELTM geralmente apresentam uma história de 

insultos precipitantes durante períodos críticos do desenvolvimento 

infantil (crise epiléptica prolongada acompanhada ou não de febre, 

infecção do sistema nervoso central, traumatismo craniano), bem como 

uma incidência aumentada de familiares com epilepsia (Mathern et al., 

1995).  Cerca de 75% dos pacientes com ELTM apresentam crises 

tipicamente resistentes às drogas antiepilépticas (DAEs) e, 

consequentemente, a maior parte dos casos são encaminhados para a 

intervenção e ressecção cirúrgica (Spencer, 2002). Sabe-se que a 
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ressecção da zona epileptogênica fornece uma excelente alternativa no 

controle das crises, especialmente quando está relacionada à esclerose 

mesial temporal (Lau et al., 2014).  

Em comparação com outras síndromes epilépticas, os pacientes 

com ELTM clinicamente intratável possuem aproximadamente 80% de 

chance para o desenvolvimento de transtornos ou sintomas psiquiátricos 

ao longo da vida (Gaitatzis et al., 2004). Além dos efeitos inerentes das 

lesões cerebrais e das próprias crises epilépticas, outras comorbidades são 

observadas paralelamente ao desenvolvimento da epilepsia, como o 

aparecimento de comprometimentos cognitivos, a diminuição das 

atividades diárias, isolamento social e o decréscimo na qualidade de vida 

dos pacientes (Bell et al., 2011; Alonso-Vanegas et al., 2013).  

 

1.3 COMPROMETIMENTO COGNITIVO ASSOCIADO À ELTM 
 

Além do impacto físico, psicológico, social e econômico 

relacionado à epilepsia, também é comum a ocorrência de 

comprometimentos cognitivos (como déficits de memória, concentração, 

tomada de decisões, planejamento e nas habilidades linguísticas) que 

impactam significativamente as atividades diárias dos pacientes (Fisher 

et al., 2000).  

As dificuldades de memória em pacientes com ELTM- EH são as 

queixas mais prevalentes entre os pacientes, devido as implicações 

neurobiológicas das estruturas do lobo temporal mesial no 

armazenamento de informações (Marques et al., 2007; Zeman et al., 

2012). Com relação à memória declarativa episódica – memória para 

eventos que ocorreram em um determinado tempo e local – é esperado 

que haja um aumento da velocidade de esquecimento de informações 

tardias visto o comprometimento de mecanismos envolvidos na 

consolidação das memórias (Blake et al., 2000).  

Da mesma forma, vários estudos tem demonstrado um 

comprometimento da memória de trabalho – responsável pelo 

armazenamento temporário e manipulação de informações (Abrahams et 

al., 1999; Lezak, 2004; Wagner et al., 2009; Black et al., 2010), uma vez 

que o funcionamento de um dos seus principais componentes, o “buffer 

episódico”, está intimamente relacionado com áreas do lobo temporal 

(Baddeley, 2000). Tal componente da memória de trabalho proporciona 

uma interface entre informações de várias fontes em um único episódio, 

integrando e armazenando em representações complexas as informações 

provenientes dos subsistemas e da memória de longo prazo (Baddeley, 

2000; Baddeley, 2007). 
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Embora a zona epileptogênica esteja contida dentro dos limites 

meso-temporais que incluem o hipocampo, a amigdala e o córtex 

entorrinal, as anormalidades anatômicas também são encontradas em 

outras estruturas corticais, subcorticais e cerebelares, sugerindo uma 

possível propagação da crise do lobo temporal para áreas. (Bell et al., 

2011; Zamarian et al., 2011). Com isso, os déficits cognitivos presentes 

na ELTM podem ir além do domínio da memória, estendendo-se para 

domínios cognitivos extra-temporais, como no caso das funções 

executivas. Em seu estudo, Zamarian et al. (2011) evidenciou que os 

pacientes com ELTM tiveram dificuldades em várias medidas do 

funcionamento executivo, em especial quando envolveram o uso da 

memória de trabalho para conteúdos verbais, flexibilidade cognitiva, 

fluência verbal semântica ou categórica, abstração, planejamento e 

controle inibitório. 

No domínio linguístico, os comprometimentos também são 

frequentes, principalmente no que se refere aos testes de nomeação por 

confrontação visual (Hermann et al., 1997; Bell et al., 2003). Estudos de 

neuroimagem tem demonstrado uma associação entre a perda do 

processamento semântico da linguagem e danos no lobo temporal 

esquerdo, principalmente por esta região desempenhar um papel 

importante na nomeação de categorias semânticas específicas (ex. 

animais ou ferramentas) (Shimamura e Squire, 1987; Damasio et al., 

2004).  

Semelhantemente, os pacientes com ELTM podem apresentar um 

padrão de comprometimento cognitivo mais distribuído, com influência 

significativa no funcionamento intelectual (Hermann et al., 1997; Bell et 

al., 2011). Como principais variáveis, a cronicidade da epilepsia e a 

ocorrência de crises recorrentes durante períodos críticos do 

desenvolvimento infantil tem sido associadas com o baixo desempenho 

dos pacientes em medidas de inteligência (Glosser et al., 1997; Oyegbile 

et al., 2004), especialmente em indivíduos com menos anos de 

escolaridade e, consequentemente, menor reserva cerebral (Oyegbile et 

al., 2004).  

 A ELTM é associada, portanto, com uma morbidade cognitiva 

que não se restringe a apenas um comprometimento de memória, mas que 

envolve vários domínios cognitivos essenciais para o dia a dia do 

indivíduo. Para o melhor planejamento das intervenções terapêuticas, é 

necessário conhecer os fatores envolvidos no prognóstico cognitivo – 

como por exemplo, o tempo ou cronicidade da doença, a presença de 

idade avançada, habilidades intelectuais reduzidas, assim como pelo 
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maior número de anormalidades encontradas na volumetria do hipocampo 

por Ressonância Magnética (RM) (Hermann et al., 2006). 

 

1.4 ALTERAÇÕES DO SONO NA EPILEPSIA 

 

Já em tempos antigos, Aristóteles (384 - 322 a.C.) observou a 

relação entre o sono e as manifestações clínicas da epilepsia, mais 

precisamente pela ocorrência de crises epilépticas durante o sono 

(Passouant, 1991). Após a introdução da eletroencefalografia (EEG), a 

interação complexa e recíproca entre os dois fenômenos pôde ser 

evidenciada de forma mais objetiva. Assim, dependendo do tipo de 

epilepsia, o sono teria uma ação facilitadora e/ou protetora sobre as crises 

epilépticas, mas, por outro lado, as crises ocorridas durante o sono 

também poderiam prejudicar a sua fisiologia e fragmentá-lo (Gibbs e 

Gibbs, 1947; Van Golde et al., 2011).  

O sono pode ser dividido em dois tipos, segundo padrões de 

frequência e amplitude das ondas registradas pelo EEG: sono sem 

movimento ocular rápido (NREM, do inglês, non-rapid eye movement) e 

sono com movimento ocular rápido (REM, do inglês, rapid eye 

movement). O sono NREM é dividido em quatro estágios, conforme 

mostra Figura 1. O estágio 1 é considerado um estado de transição entre 

a vigília e o sono (com limiar de despertar baixo), enquanto os estágios 2 

a 4 são caracterizados por uma maior profundidade de sono, sendo os 

estágios 3 e 4 designados como sono de onda lenta (SWS, do inglês, slow 

wave sleep) (Bryant et al., 2004).  

Figura 1. Estágios do sono em humanos (Bryant et al., 2004) 
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Na epilepsia, sabe-se que as descargas epilépticas interictais 

ocorrem com mais frequência durante o estágio de sono NREM e são 

suprimidas durante o sono REM – período caracterizado pela presença da 

dessincronização neural, perda do tônus muscular e ativação geral do 

sistema autonômico (Murillo-Rodriguez et al., 2012; Diaz-Negrillo, 

2013). As crises epilépticas diurnas e noturnas são conhecidas por 

modificar a estrutura do sono pela diminuição e instabilidade da fase 

REM, aumento na duração do sono NREM, fragmentação e diminuição 

da eficiência do sono (Van Golde et al., 2011; Scarlatelli-Lima et al., 

2016).  

Semelhantemente, entre as ETL, as crises noturnas são 

responsáveis por uma redução no sono REM e diminuição do estado de 

vigília (Bazil et al., 2000). Uma das queixas mais frequentes entre os 

pacientes com epilepsia é sonolência excessiva diurna (85%), seguida por 

despertares noturnos (75%), crises noturnas (69%) e dificuldade de iniciar 

o sono (26%) (De Almeida et al., 2003). A sonolência diurna excessiva 

(SDE) pode ser definida como a incapacidade de ficar em alerta durante 

os principais períodos do dia, resultando em lapsos involuntários de 

sonolência ou sono (Medicine, 2005). Em termos fisiológicos e 

anatômicos, esse fenômeno pode refletir uma diminuição nos 

mecanismos que mantém a vigilância, envolvendo áreas responsáveis 

pela iniciação e manutenção do sono e estado de alerta, como o Sistema 

Ascendente de Ativação Reticular (SARA), os núcleos reticulares, 

tálamo, núcleos hipotalâmicos e o córtex (Mccarley e Chokroverty, 1994; 

Waxman, 2010).  

Na epilepsia, a sonolência excessiva pode surgir como 

consequência de fatores próprios da desordem, como a influência das 

crises diurnas e/ou noturnas na microarquitetura do sono (Van Golde et 

al., 2011) e o tratamento com drogas antiepilépticas – as quais são 

fortemente correlacionadas com o aparecimento da sonolência, insônia e 

redução da qualidade do sono (Salinsky et al., 1996; Zhou et al., 2012; 

Kataria e Vaughn, 2016; Scarlatelli-Lima et al., 2016). A sonolência é o 

motivo mais comum para a descontinuação dos fármacos, representando 

um terço de todas as interrupções, principalmente nos casos em que há o 

uso contínuo da Carbamazepina (CBZ), Fenobarbital (PB) e Ácido 

Valpróico (VPA) (Mattson et al., 1992; Heller et al., 1995). O uso do 

Levetiracetam – um fármaco antiepiléptico mais atual – também 

demonstrou estar associado com a diminuição do tempo total de sono, 

aumento da sonolência excessiva diurna (medida subjetivamente) e 

redução do sono REM (Zhou et al., 2012). 
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 Outros estudos, entretanto, demonstram que não apenas as crises 

epilépticas e o uso de DAEs estariam associados aos sintomas de 

sonolência, mas também, o diagnóstico de desordens primárias do sono 

como a apneia obstrutiva do sono (AOS) ou a presença de comorbidades 

psiquiátricas, como a depressão (De Almeida et al., 2003; Walker e 

Eriksson, 2011; Moser et al., 2015). É consenso, portanto, que a presença 

de alterações do sono é frequente e mais prevalente em pacientes com 

epilepsia do que em indivíduos saudáveis, com impacto significativo nos 

diferentes aspectos da qualidade de vida (Van Golde et al., 2011; Pizzatto 

et al., 2013; Im et al., 2016).  

 

1.5 A RELAÇÃO ENTRE AS ALTERAÇÕES DO SONO E A 

COGNIÇÃO NA EPILEPSIA 
 

De modo geral, a privação do sono tem impacto direto nas 

atividades de vida diária das pessoas, principalmente no que tange as 

funções cognitivas. Estudos demonstram que os efeitos da má qualidade 

do sono possuem influências negativas e importantes no desempenho da 

atenção, vigilância, discriminação perceptual e funções executivas 

(Thomas, 2003; Killgore et al., 2009; Kaplan et al., 2017). Dentre os 

diferentes domínios das funções executivas, a flexibilidade cognitiva, o 

controle inibitório, a atenção dividida, fluência verbal, tomada de decisão, 

organização e planejamento são os mais impactados pela privação do 

sono (Harrison e Horne, 2000; Drummond et al., 2001; Stenuit e 

Kerkhofs, 2008; Killgore et al., 2009). 

O sono também tem sido associado à plasticidade subjacente à 

aprendizagem e à memória (Walker e Stickgold, 2004). A privação do 

sono compromete, particularmente, a capacidade neural e 

comportamental para a consolidação de novas informações (Drummond 

et al., 2000; Walker e Stickgold, 2004). Já em relação à linguagem, o 

conhecimento adquirido e compreensão textual não parecem sofrer 

influência importante da sonolência, mas a expressão verbal tende a ser 

mais sensível, com redução no número de palavras produzidas e alteração 

na clareza e prosódia do discurso (Harrison e Horne, 1997; Harrison e 

Horne, 1998). 

A ligação entre os problemas do sono e os prejuízos cognitivos 

durante as atividades diárias é intrínseca à maioria das condições 

neurológicas. Em lesões adquiridas, usualmente encaminhadas para 

avaliação neuropsicológica, como o traumatismo cranioencefálico (TCE) 

e acidentes vasculares cerebrais (AVC), é comum os pacientes ou seus 

cuidadores mencionarem a presença de fadiga, cansaço, sonolência diurna 
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excessiva e insônia (Rao e Rollings, 2002; Shekleton et al., 2010).  Em 

doenças neurodegenerativas, como Parkinson e doença de Huntington, as 

anormalidades circadianas de sono-vigília são conhecidos como um dos 

sintomas não motores da doença (Comella, 2008; Morton, 2013). A 

agitação noturna e sonolência excessiva também são sintomas presentes 

em 25-40% dos pacientes com demência relacionada à doença de 

Alzheimer (Moran et al., 2005). 

Com relação à epilepsia, é possível que os pacientes sejam mais 

suscetíveis as consequências cognitivas e funcionais das alterações do 

sono do que a população em geral (Bazil, 2003).  É comum, portanto, a 

presença de sonolência excessiva e queixas de um funcionamento 

cognitivo prejudicado, principalmente em relação aos déficits de memória 

(já descrito anteriormente). Estudos em pacientes com epilepsia têm 

destacado o papel do sono na consolidação da memória declarativa em 

tarefas verbais e não verbais, que se correlaciona significativamente com 

a quantidade de SWS (Deak et al., 2011; Sarkis et al., 2016). Achados 

preliminares nesta população, especialmente nas epilepsias temporais, 

sugerem que as crises noturnas provavelmente interferem na SWS e 

danificam o processo de consolidação de memórias (Sarkis et al., 2016).  

Desta forma, é possível que parte dos sintomas cognitivos 

presentes nos pacientes ocorram devido aos efeitos indiretos e adversos 

das crises epilépticas sob o funcionamento normal do sono (Bazil, 2003). 

A coexistência de distúrbios primários do sono é uma condição 

agravadora (ex. apneia obstrutiva do sono), visto que os pacientes 

apresentam sintomas cognitivos mais intensos do que aqueles com apenas 

o diagnóstico de epilepsia (Piperidou et al., 2008; Manni e Terzaghi, 

2010).  

A relação entre as alterações do sono e o desempenho cognitivo de 

pacientes com epilepsia ainda permanece pouco reconhecida entre os 

profissionais. Além da busca pelo controle das crises, as mudanças no 

padrão e funcionamento do sono também devem ser levadas em 

consideração no tratamento da epilepsia, devido ao seu impacto direto e 

indireto para a qualidade de vida.  

 

1.6 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA SONOLÊNCIA 
 

Diferentes métodos existem para a avaliação da sonolência em 

contextos clínicos, envolvendo tanto medidas comportamentais ou 

escalas subjetivas, quanto o uso de parâmetros eletrofisiológicos mais 

objetivos (Cluydts et al., 2002). Neste último caso, o Teste de Latências 

Múltiplas do Sono (MSLT, do inglês, multiple sleep latency test) tem sido 
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uma das ferramentas mais utilizadas para a avaliação da sonolência 

objetiva, com precisão e validade reconhecidas (Roehrs, 2005; Shahid et 

al., 2010). O MSTL foi desenvolvido para avaliar a propensão a 

sonolência, medindo a rapidez com que o paciente adormece em um 

ambiente calmo. O teste consiste em quatro ou cinco oportunidades de 

sono de 20 minutos, com duas horas de intervalo. As ondas cerebrais, a 

atividade muscular e movimentos oculares são monitorados e registrados 

pela exame de Polissonografia (Curcio et al., 2001; Togeiro e Smith, 

2005). Semelhantemente, o Teste de Manutenção da Vigília (MWT, do 

inglês, maintenance of wakefulness test) avalia a capacidade do paciente 

em manter a vigília em uma situação de monotonia, juntamente com a 

monitorização do EEG (Shahid et al., 2010). Ambas as técnicas de 

mensuração objetiva possuem como desvantagens o fato de serem 

realizadas em clínicas especializadas e demandarem de um tempo e gasto 

financeiro elevados (Bertolazi et al., 2009). 

Já as medidas subjetivas dependem especialmente de instrumentos 

de auto-relato (escalas e questionários), os quais podem acessar os 

aspectos mais “agudos” ou “globais” da sonolência (Cluydts et al., 2002).  

Para a avaliação da sonolência “global” ou “traço”, a Escala de 

Sonolência de Epworth (ESE) tem sido amplamente utilizada, cujo 

propósito é investigar a probabilidade do paciente adormecer em oito 

situações diárias, inclusive em contextos altamente soporíficos (Bertolazi 

et al., 2009; Shahid et al., 2010). Dentro dessa categoria de instrumentos, 

também utiliza-se com frequência o Inventário de Atividade de Sono-

vigília (SWAI, do inglês, sleep-wake activity inventory) (Rosenthal et al., 

1993).  

Na mensuração “aguda” ou do “estado”, encontra-se a Escala de 

Sonolência de Stanford (SSS) (Hoddes et al., 1973), em que os sujeitos 

são instruídos a selecionar um dos sete descritores que melhor descrevem 

seu estado atual de sonolência, variando de "alerta" (1) para "quase 

adormecido" (7). A SSS é amplamente utilizada em contextos clínicos, 

com a vantagem de poder ser aplicada a qualquer período do dia, 

permitindo serem feitas reavaliações a cada 15 minutos (Hoddes et al., 

1973; Araújo-Melo et al., 2016). Também, a escala tem se mostrado mais 

confiável do que indicadores comportamentais, mostrando alta 

sensibilidade para a privação do sono (Herscovitch e Broughton, 1981; 

Babkoff et al., 1991; Thomas et al., 2000), bem como correlações 

positivas com a latência do sono (polissonografia) e correlações negativas 

com a eficiência e tempo total do sono (Sauter et al., 2000). Já estudos 

psicométricos identificam uma baixa consistência interna entre os seus 

itens e uma natureza multidimensional do fenômeno “sonolência”, 
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diferentemente da definição proposta pelos autores (Maclean et al., 1990; 

Maclean et al., 1992; Kim e Young, 2005).   

Na Escala de Sonolência Karolinska (KSS), outra medida de 

sonolência subjetiva instantânea, os sujeitos devem indicar qual nível 

melhor reflete o estado psicofísico experimentado nos últimos 10 min 

(Akerstedt e Gillberg, 1990). Índices mais altos são indicativos de níveis 

mais altos de sonolência subjetiva. A KSS tem sido útil para avaliar as 

mudanças em resposta a fatores ambientais, ritmo circadiano e efeitos de 

drogas, especialmente na avaliação da sonolência em trabalhos por 

turnos, privação de sono e direção (Shahid et al., 2010; Miley et al., 

2016).  

 

1.6 JUSTIFICATIVA 
 

A epilepsia do lobo temporal mesial (ELTM) é a forma mais 

comum de epilepsia focal resistente ao tratamento farmacológico 

encontrada na população adulta, com altas taxas de encaminhamento para 

intervenção cirúrgica (Guarnieri et al., 2009; Engel et al., 2012). Além 

das crises epilépticas propriamente ditas, outros fatores afetam 

significativamente a qualidade de vida dos pacientes, como a coexistência 

de transtornos psiquiátricos, a presença de distúrbios do sono, 

comprometimentos cognitivos e dificuldades na reinserção social e 

ocupacional (Gaitatzis et al., 2004; Pauli et al., 2012; Mula e Sander, 

2016).  

A diminuição do desempenho cognitivo é comum nos pacientes 

com ELTM-EH e afeta os domínios de memória, linguagem, atenção e 

funções executivas, de acordo com o lado da esclerose ou ressecção 

cirúrgica. Entretanto, a literatura é ainda escassa no que se refere ao 

impacto das queixas de sonolência diurna reportada pelos pacientes no 

seu desempenho cognitivo. 

A sonolência dos pacientes no momento da avaliação cognitiva 

poderia ser um fator determinante para a interpretação dos achados 

neuropsicológicos. De acordo com Waters (2011), é recomendado que no 

contexto da avaliação neuropsicológica também seja feito um 

rastreamento do sono, seja por instrumentos de percepção da sonolência 

atual, como a Escala de Sonolência de Stanford (SSS) ou por 

questionários sobre o impacto da sonolência nas atividades diárias, como 

a Escala de Sonolência de Epworth (Waters e Bucks, 2011). Entretanto, 

não há nenhum estudo investigando se a sonolência relatada pelo paciente 

de epilepsia no momento da testagem neuropsicológica pode ser útil para 

predizer o seu desempenho cognitivo.  
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Compreender a associação entre a sonolência relatada pelo 

paciente e o seu perfil cognitivo pode ter implicações sobre a 

interpretação objetiva dos achados. Portanto, será que a percepção da 

sonolência pelo paciente deve ser considerada no momento da 

interpretação do seu desempenho cognitivo? 

Como os déficits cognitivos também são esperados após a 

intervenção cirúrgica de pacientes com ELTM-EH, a identificação de 

fatores que afetam o desempenho cognitivo pode auxiliar na melhoria da 

acurácia de modelos prognósticos aplicáveis à intervenção cirúrgica de 

pacientes com ELTM-EH (Pauli et al., 2012; Pauli, Schwarzbold, et al., 

2017)  
Esses modelos se mostram úteis para a tomada de decisão na 

prática clínica em cirurgia de epilepsia, considerando como desfecho de 

interesse não apenas o controle das crises, mas também os vários aspectos 

da qualidade de vida, com mínimo impacto sobre o desempenho cognitivo 

(Pauli, Schwarzbold, et al., 2017). 
 

1.7 HIPÓTESE 
 

Investigar se a sonolência relatada imediatamente antes da 

testagem neuropsicológica está (negativamente) associada ao 

desempenho cognitivo em pacientes com ELTM-EH. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 
 

Investigar se os níveis de sonolência relatados antes da testagem 

neuropsicológica estão negativamente associados ao desempenho 

cognitivo de pacientes com ELTM-EH. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Comparar a média dos escores na Escala de Sonolência de 

Stanford (SSS) entre os pacientes com ELTM refratária ao 

tratamento farmacológico (n=71) e controles hígidos de mesma 

idade, gênero e nível sociocultural (n=36). 

 Investigar as variáveis clínicas e demográficas dos pacientes com 

ELTM refratária ao tratamento farmacológico associadas aos 

escores na SSS: pacientes com sonolência (SSS ≥ 3) ou sem 

sonolência (SSS <3). 

 Comparar os escores brutos de cada teste cognitivo entre os 

pacientes com sonolência (SSS ≥ 3) ou sem sonolência (SSS <3). 
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3. MÉTODOS 

 

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 
 

É um estudo prospectivo, realizado no Centro de Epilepsia do 

Estado de Santa Catarina (CEPESC) do Hospital Celso Ramos, na Grande 

Florianópolis, durante o período de agosto de 2008 a julho de 2012. As 

variáveis de interesse foram coletadas consecutivamente durante a 

hospitalização dos pacientes para a avaliação pré-operatória. A equipe 

responsável foi constituída de enfermeiros, neurologistas, 

neurofisiologistas, psiquiatras e neuropsicólogos, os quais participaram 

da obtenção dos dados.  

As características clínicas e demográficas analisadas foram: sexo, 

idade, estado civil, estado laboral, idade do início da epilepsia (crises 

recorrentes), escolaridade em anos, dominância manual, horas de sono na 

noite anterior à avaliação, história positiva de insulto precipitante (IPI), 

duração da epilepsia até o momento, lado da esclerose hipocampal e 

número de DAEs utilizados. 

Os pacientes que usavam apenas uma DAE em combinação ou não 

com benzodiazepínico representaram o grupo de monoterapia. Os 

pacientes que usaram dois ou mais fármacos, associados ou não com 

benzodiazepínico, foram classificados no grupo de politerapia. As DAEs 

utilizadas foram: fenitoína (PHT), carbamazepina (CBZ), fenobarbital 

(PB), lamotrigina (LTG), topiramato (TPM), oxcarbazepina (OXBZ) e 

ácido valpróico (VPA). Os benzodiazepínicos utilizados foram clobazam 

ou clonazepam. A refratariedade ao tratamento medicamentoso foi 

definida como a falha de resposta no controle das crises epilépticas a pelo 

menos duas DAEs, em monoterapia, em doses adequadas por no mínimo 

6 meses cada uma.   
 

3.2. PACIENTES 
 

Foram avaliados 71 pacientes diagnosticados com ELTM-EH 

refratária. Os pacientes que apresentaram crises focais com 

comprometimento da consciência, com ou sem auras epigástricas, 

autonômicas ou psíquicas. 

Os critérios de inclusão consistiam em idade acima de 18 anos e 

diagnóstico de ELTM, realizado através da anamnese, do exame 

neurológico, da avaliação psiquiátrica, neuropsicológica e psicossocial, 

assim como pela análise de vídeo-EEG interictal/ictal e imagens por 

Ressonância Magnética (RM) (1.5T) (Guarnieri et al., 2009; Pauli, De 
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Oliveira Thais, et al., 2017; Pauli, Schwarzbold, et al., 2017). Achados da 

RM evidenciaram a esclerose hipocampal (EH), com aumento do sinal 

(sequências FLAIR e T2) e diminuição do volume do hipocampo 

(sequência FLAIR, T1 ou T2). Os pacientes com anormalidades bilaterais 

assimétricas apresentaram os achados em um dos hipocampos e, com 

menor evidência, uma atrofia ou anormalidade de sinal no hipocampo 

contralateral. (Araujo et al., 2006; Pauli, De Oliveira Thais, et al., 2017; 

Pauli, Schwarzbold, et al., 2017) 

Os critérios de exclusão consistiram de pacientes com lesões extra-

hipocampais, anormalidades focais motoras ou sensoriais detectados pelo 

exame físico, paroxismos epileptiformes interictal generalizadas ou 

extratemporal, assim como um prejuízo cognitivo que poderia confundir 

o diagnóstico de ELTM-EH na testagem neuropsicológica (Araujo et al., 

2006; Pauli, De Oliveira Thais, et al., 2017; Pauli, Schwarzbold, et al., 

2017). 

Para fins de comparação, o nível de sonolência relatado pelos 

pacientes foi comparado com os controles saudáveis (n = 36). Os 

controles foram formados por pessoas acompanhantes dos pacientes de 

outros setores do Hospital Universitário (UFSC), com correspondência 

entre a idade, gênero e escolaridade, sem relação com os pacientes com 

ELTM-EH incluídos neste estudo. 

 
 

3.3 AVALIAÇÃO DA SONOLÊNCIA SUBJETIVA 
 

A SSS (Hoddes et al., 1973) é um instrumento de mensuração da 

sonolência subjetiva amplamente utilizado em pesquisas e propósitos 

clínicos, inclusive em pacientes com epilepsia (Araújo-Melo et al., 2016). 

Os sujeitos foram instruídos a selecionar um dos sete descritores que 

melhor descrevem seu estado atual de sonolência, variando de "alerta" (1) 

para "quase adormecido" (7) (ver em Anexo 1).  

O instrumento foi aplicado imediatamente antes da testagem 

neuropsicológica pré-operatória, conforme descrito anteriormente.  No 

primeiro dia de internação, os pacientes foram orientados à dormir as 

23:00 horas e que seriam acordados as 06:00 horas na manhã da avaliação 

neuropsicológica. 

 

3.4 TESTAGEM NEUROPSICOLÓGICA 
 

A testagem neuropsicológica foi realizada pelo neuropsicólogo da 

equipe, cego para todas as variáveis clínicas, neurocirúrgicas e 
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laboratoriais. A testagem foi realizada no segundo dia de internação 

hospitalar para realização do VEEG, com início entre as 09:00 e 10:00 

horas.  

Foi utilizado um protocolo de testes cognitivos específicos para 

conhecer o perfil cognitivo geral dos pacientes, incluindo domínios de 

memória verbal e não verbal, atenção, memória de trabalho, funções 

executivas, linguagem, percepção visual e habilidades motoras (Pauli, De 

Oliveira Thais, et al., 2017).  

 

3.4.1 DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS NEUROPSICOLÓGICOS 
 

1) Escala de Inteligência Wechsler para Adultos – 3a edição (do 

inglês, Wechsler Adult Intelligence Scale, WAIS III) (Wechsler, 1997a): 

é considerada o principal instrumento para a avaliação clínica do 

funcionamento intelectual de adultos com faixa etária entre 16 e 89 anos. 

Essa bateria de testes é composta por quatorze subtestes agrupados em 

subtestes verbais (Escala Verbal) e subtestes visuoespaciais (Escala de 

Execução). Para o presente estudo, foram utilizados os seguintes 

subtestes, descritos conforme o manual:  

- Vocabulário:  uma série de palavras apresentadas sob forma oral 

e visual que o examinando deve definir oralmente.   

- Semelhanças: uma série de pares de palavras apresentadas 

oralmente. O examinando deve explicar a semelhança entre os 

objetos ou conceitos comuns que são representados pelas 

palavras. 

- Informações: uma série de perguntas apresentadas oralmente que 

avaliam o conhecimento do examinando sobre eventos, objetos, 

lugares e pessoas comuns. 

- Dígitos: uma série de sequencias numéricas apresentadas 

oralmente que o examinando deve repetir literalmente, na ordem 

direta e na ordem inversa.  

- Completar Figuras: um conjunto de figuras coloridas 

representando objetos e ambientes comuns, em cada figura falta 

uma parte importante que o examinando deve indicar. 

- Cubos: um conjunto de padrões geométricos bidimensionais 

impressos ou formados com cubos que o examinando deve 

reproduzir usando cubos de duas cores.  

- Raciocínio Matricial: uma série de padrões incompletos 

colocados em uma matriz que o examinando deve completar, 
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apontando ou dizendo o número da alternativa correta entre cinco 

alternativas possíveis. 

2) Escala de Memória Wechsler – 3a edição (do inglês, Wechsler 

Memory Scale, WMS III) (Wechsler, 1997b): é uma das escalas mais 

utilizadas em protocolos nacionais e internacionais para a avaliação de 

memória. Foram utilizados os subtestes de memória verbal – Memória 

Lógica Primeira Evocação (1a), Imediata (I) e Tardia (II) e Pares de 

Palavras Imediata (I) e Tardia (II). Para a memória visual foi utilizado o 

subteste Reprodução Visual Imediata (I) e Tardia (II). 

3) Testes de Fluência verbal: nessa modalidade, o examinando é 

solicitado a evocar, em 1 minuto, o maior número possível de palavras de 

acordo com uma regra pré-determinada. Foram utilizados dois tipos de 

tarefas de fluência verbal: fonética – as palavras devem começar com 

determinadas letras (F, A e R) e a semântica – as palavras devem 

corresponder a um campo semântico particular, no caso, a categoria 

animais (Brucki et al., 1997; Lezak, 2004).  

4) Figura Complexa de Rey (ROCF, do inglês, Rey–Osterrieth 

complex figure) (Oliveira e Rigoni, 2010): é um teste que avalia a 

capacidade de cópia e reprodução de memória de figuras geométricas 

complexas. É solicitado que o examinando copie uma figura da melhor 

forma possível. Logo após, retira-se a figura e pede-se para que ele 

reproduza a figura de memória, sem olhar a figura original (memória 

imediata). Após 30 minutos, é solicitado novamente a reprodução da 

figura de memória (memória tardia)(Lezak, 2004). 

5) Teste de Nomeação Boston (Miotto et al., 2010): é um dos testes 

mais frequentemente utilizados para avaliar a capacidade de nomeação 

por confrontação visual. É composto por 60 imagens, as quais devem ser 

nomeadas pelo examinando. 

6) Teste dos cinco pontos (do inglês, Five Points Test) (Lezak, 

2004): é um teste de fluência visual em que é solicitado que o examinando 

produza o máximo de desenhos possíveis, utilizando cinco pontos.  

7) Teste de Aprendizagem Auditivo Verbal de Rey (do inglês, Rey 

auditory verbal learning test, RAVLT) (Lezak, 2004): consiste em uma 

lista de 15 substantivos (lista A) que é lida em voz alta para o sujeito com 

um intervalo de um segundo entre as palavras, por cinco vezes 

consecutivas (Total). Depois da quinta tentativa, uma lista de 

interferência, também composta por 15 palavras (lista B), é lida para o 

sujeito, sendo seguida da evocação da mesma. Posteriormente, pede-se ao 
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sujeito que relembre as palavras da Lista A (Retenção) e, após um tempo 

de 20 minutos, testa-se novamente sua lembrança (Evocação Tardia). Por 

fim, é testada a memória de reconhecimento, em que o examinando 

deverá indicar se a palavra lida, de um conjunto de 45 palavras, pertence 

ou não à Lista A (Lezak, 2004). 

Os testes foram agrupados de acordo com o seu respectivo domínio 

cognitivo e são apresentados na Tabela 1 (Osório et al., 2017). A 

sequência dos testes permaneceu a mesma em todas as avaliações: 

Fluência semântica; Fluência fonética; RAVLT total e retenção; ROCF 

cópia e reprodução imediata; Cubos; Completar figuras; RAVLT tardia e 

reconhecimento; ROCF reprodução tardia; Memória lógica 1a evocação e 

I; Reprodução visual I; Dígitos; Raciocínio matricial; Memória lógica II; 

Reprodução visual II; Semelhanças; Pares de palavras associadas I; 

Informação; Teste dos cinco pontos; Pares de palavras associadas II e 

Teste de nomeação de Boston.  

Tabela 1. Domínios cognitivos e respectivos testes aplicados em pacientes com 

ELTM-EH refratária. 

Domínios Cognitivos 
 

Testes Neuropsicológicos 

Memória verbal  WMS-IIIa Memória Lógica 1a  

  WMS-IIIa Memória Lógica I 

  WMS-IIIa Memória Lógica II 

 

 

 WMS-IIIa Pares de Palavras I 

 WMS-IIIa Pares de Palavras II 

 RAVLTb Total 

  RAVLTb Retenção 

  RAVLTb Tardia 

  RAVLTb Reconhecimento 

   
Memória não verbal   ROCF Imediata 

  ROCF Tardia 

  WMS-IIIa Reprodução Visual I 

 WMS-IIIa Reprodução Visual II 

   
Atenção e Memória de 

trabalho 

 WAIS-IIIc Dígitos 

   

   Funções Executivas   Teste dos cinco pontos 
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Linguagem  Teste de Nomeação de Boston 

 Fluência Fonética  

  Fluência Semântica 

 WAIS-IIIc Vocabulário 

  WAIS-IIIc Semelhanças 

  WAIS-IIIc Informações 

   
Visuopercepção e 

habilidades visuomotoras 

 WAIS-IIIc Cubos 

  WAIS-IIIc Raciocínio Matricial 

  WAIS-IIIc Completar Figuras 

  ROCF Cópia 

 aWMS III – Wechsler Memory Scale – Third Edition  
bRAVLT – Rey Auditory Verbal Learning Test 
cWAIS III – Wechsler Adult Intelligence Scale – Third Edition 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos da UFSC (CEPSH UFSC – N.º 515) (Anexo 

2) e do Hospital Governador Celso Ramos (nº 20012/0007) (Anexo 3). O 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi obtido de todos os 

pacientes e de pelo menos um familiar ou responsável legal. 

 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As variáveis contínuas foram expressas em média ± desvio padrão 

(DP) e as variáveis categóricas foram expressas em valores de frequência 

e porcentagem (%). O teste Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para 

avaliar a normalidade da distribuição das variáveis contínuas. Para a 

comparação entre variáveis categóricas, foi utilizado o teste do Chi-

Quadrado ou teste Exato de Fisher. 

As variáveis contínuas foram analisadas através do teste "t" de 

Student. Com base na dicotomia dos escores da SSS (Hoddes et al., 1973; 

Pizzatto et al., 2013), o teste "t” de Student foi utilizado para determinar 

as diferenças na distribuição de variáveis clínicas e demográficas entre 

pacientes com sonolência (escore SSS ≥ 3) ou sem sonolência (SSS <3), 

bem como para as comparações em relação ao desempenho cognitivo dos 

2 grupos. 

Foi realizada uma regressão linear múltipla a fim de controlar vises 

de confusão decorrentes de variações na distribuição de variáveis 
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demográficas e clínicas entre os grupos de pacientes (sonolento x não-

sonolento) que pudessem afetar o desempenho. Para essa análise, 

incluímos as variáveis demográficas e clínicas que mostrassem uma 

associação com os escores da SSS de "p" < 0,20. Considerando a 

plausibilidade clínica e biológica da associação entre sonolência e baixo 

desempenho cognitivo, e para evitar um erro de tipo II, não foi realizada 

correção para múltiplas comparações e um valor de p <0,05 foi 

considerado significativo.   

A análise estatística foi feita utilizando a versão 17.0 do SPSS para 

Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 
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4. RESULTADOS 
 

A comparação das características demográficas e os escores na 

SSS entre os pacientes e controles são apresentados na Tabela 2. Não 

houve diferenças entre os dois grupos em relação ao sexo, dominância 

manual, idade, anos de educação e horas de sono na noite anterior (p> 

0,18). Os pacientes com ELTM-ES apresentaram escores na SSS 

significativamente maiores do que os controles (p <0,0001). 

 
Tabela 2. Comparação das variáveis demográficas e escore da SSS entre os 

pacientes com ELTM-EH refratária e os controles saudáveis. 

Variáveis 
 Pacientes 

 

n = 71 (%) 

 Controles 

 

n = 71 (%) 

 Valor 

“p”  n = 71 (%)  n = 36 (%)  

       Sexo       

Feminino  37 (52,1)  23 (63,9)   

Masculino  34 (47,9)  13 (36,1)  0,25 

Dominância Manual       

Destro  66 (93,0)  32 (89)   

Não-destro  5 (7,0)  4 (11)  0,47 

Idade (em anos)  36 (11,5)  35,6 (12,3)  0,85 

Educação (em anos)  7,3 (3,2)  8,2 (2,8)  0,18 

Horas de sono anteriora  6 (2,0)  6,56 (1,7)  0,18 

Escala SSS       

Escore Total  3,38 (1,8)  1,56 (0,8)  < 0,0001 

Escore ≥ 3 (%)  33 (46,5)  3 (8,3)  < 0,0001 
a Horas de sono na noite anterior à aplicação da SSS.  

 
As características clínicas e demográficas dos pacientes com 

ELTM-EH de acordo com o seu nível de sonolência são apresentadas na 

Tabela 3. Dentre os pacientes, 37 (52,1%) eram do sexo feminino, com 

idade média de 36 anos (± 11,5), com duração média da doença de 22,7 

anos (± 10,6) e idade média de início da epilepsia de 9,6 anos (± 9,1). Não 

houve diferença significativa na distribuição do sexo, estado civil, estado 

laboral, histórico de insulto precipitante (infecção cerebral, crise 

prolongada, crise febril prolongada, traumatismo craniano moderado ou 

grave ou lesão relacionada ao trabalho), lado da EH na RM, dominância 

manual, idade, duração da doença e idade do início da epilepsia entre 

pacientes com ou sem sonolência (p> 0,15).  
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Os pacientes com sonolência (escore SSS ≥ 3) mostraram uma 

tendência, embora não significativa, para um maior nível de escolaridade 

(p = 0,06), maior uso crônico de benzodiazepínicos (p = 0,10) e de LTG 

(p = 0,06). Os pacientes sem sonolência (SSS <3) apresentaram maior 

tempo de sono antes da mensuração pela SSS (p = 0,02) e estiveram mais 

frequentemente sob tratamento com PHT (p = 0,04). Ouve uma tendência 

de associação entre a ocorrência de sonolência e EH no lado direito (p = 

0,18). 

 
Tabela 3. Distribuição das variáveis clínicas e demográficas de acordo com os 

escores da SSS em pacientes com ELTM-EH refratária. 

Variáveis 

 
Todos os 

pacientes 

 Sonolênciaa  

“p”   Não 

n = 26 (%) 

 Sim 

n = 45 (%) 

 
    

Sexo         

Feminino  37 (52,1)  13 (35,1)  24 (64,9)   

Masculino  34 (47,9)  13 (38,2)  21 (61,8)  0,79 

Estado civil         

Solteiro  34 (47,9)  16 (47,1)  18 (52,9)   

Casado  26 (36,6)  9 (34,6)  17 (65,4)   

Divorciado 

ou Viúvo 

 
7 (9,9)  1 (14,3)  6 (85,7) 

 
0,23 

Estado laboral         

Trabalhando  22 (31,0)  07 (31,8)  15 (68,2)   

Dona de casa  13 (18,3)  05 (38,5)  08 (61,5)   

Não 

trabalhando 

 
14 (19,7)  04 (28,6)  10 (71,4) 

 
 

Auxílio 

doença 

 
22 (31,0)  10 (45,5)  12 (54,5) 

 
0,71 

Histórico de IPI         

Não  26 (36,6)  08 (30,8)  18 (69,2)   

Sim  38 (53,5)  16 (42,1)  22 (57,9)   

Não sabe  7 (9,9)  02 (7,7)  05 (71,4)  0,58 

Lado da EH na RM       

Direita  30 (42,3)  9 (30,0)  21 (70,0)   

Esquerda  38 (53,5)  17 (44,7)  21 (55,3)   

Bilateral   3 (4,2)  0 (0)  3 (100,0)  0,18 

Tratamento com DAEs       
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Monoterapia   30 (42,3)  12 (40,0)  18 (60,0)   

Politerapia  41 (57,8)  14 (34,1)  27 (65,8)  0,32 

Uso de Benzodiazepínicos       

Não  32 (45,1)  15 (46,9)  17 (53,1)   

Sim  39 (54,0)  11 (28,2)  28 (71,8)  0,10 

DAEs em usob         

CBZ  53 (74,6)  17 (32,1)  36 (67,9)  0,17 

PHT  11 (15,5)  7 (63,6)  4 (36,4)  0,04 

PB  19 (26,8)  5 (26,3)  14 (73,7)  0,28 

VPA  13 (18,3)  3 (23,1)  10 (76,9)  0,26 

TPM  5 (7,0)  3 (60,0)  2 (40,0)  0,26 

LTG  10 (14,1)  1 (10,0)  9 (90,0)  0,06 

OXBZ  7 (9,9)  4 (57,1)  3 (42,9)  0,23 

Dominância manual       

Destro   66 (93,0)  24 (36,4)  42 (63,6)   

Não-destro  5 (7,0)  2 (40,0)  3 (60,0)  0,87 

Idade  36 (11,5)  35,5 (10)  36,3 (12,3)  0,80 

Escolaridade  7.3 (3,2)  6,35 (3,3)  7,8 (3,1)  0,06 

Duração da 

doença  

 22,7 (11)  22,7 (8,2)  22,7 (11,9)  0,98 

        

Idade do início 

da epilepsia  

 9,6 (9,15)  9,1 (8,5)  9,9 (9,6)  0,73 

        

Horas de sono 

anteriorc 

 06 (2,0)  6,9 (1,8)  5,5 (1,96)  0,02 

        
a Sonolência: Sim = escore na SSS ≥ 3; Não = escore na SSS < 3; 
b CBZ = carbamazepina, PB = fenobarbital, PHT = fenitoína, OCBZ = 

oxcarbazepina, LTG = lamotrigina, TPM = topiramato, VPA= ácido valpróico. 
c Horas de sono na anterior anterior da avaliação pela SSS. 

 

A comparação dos escores de cada teste neuropsicológico entre 

pacientes com ou sem sonolência é apresentada na Tabela 4. Dentre os 

testes analisados, o RAVLT Total (p = 0,01), RAVLT Retenção (p = 

0,08), RAVLT Tardia, ROCF Imediata e ROCF Tardia foram associados 

negativamente com maior sonolência com um nível de p<0,20 (ver Tabela 

3). 
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Tabela 4. Escore nos testes cognitivos dos pacientes com ELTM-HS de acordo 

com a categoria de sonolência determinada pela SSS.  

Testes cognitivos 

 Sonolênciaa  

“p”  Não  Sim  

 (n = 26)  (n = 45)  

Memória verbal       

Memória Lógica 1ª   18,4 (7,2)  18,5 (7,5)  0,95 

Memória Lógica I  29,3 (11,2)  29,9 (11,1)  0,83 

Memória Lógica II  15,2 (9,9)  15,2 (9,0)  0,99 

Pares de Palavras I  10,2 (6,7)  11,0 (7,3)  0,69 

Pares de Palavras II  2,8 (2,5)  3,5 (2,6)  0,30 

RAVLT Total  33 (8,5)  38,4 (8,9)  0,01 

RAVLT  Retenção  5,3 (3,0)  6,6 (2,7)  0,08 

RAVLT Tardia  4,7 (3,2)  5,7 (3,0)  0,19 

RAVLT Reconhecimento  8,9 (3,9)  10,1 (6,3)  0,37 

Memória não verbal       

ROCF – Imediata  10,8 (4,7)  13,0 (6,7)  0,15 

ROCF–Tardia  11,6 (5,1)  14,3 (8,2)  0,13 

Reprodução Visual I  61,2 (19,5)  60,7 (21,8)  0,93 

Reprodução Visual II  21,9 (19,7)  26 (23,8)  0,46 

Atenção e Memória de Trabalho       

Dígitos  11,6 (2,7)  11 (3,0)  0,37 

Funções Executivas       

Teste dos Cinco Pontos  19,1 (11,0)  18,6 (9,5)  0,85 

Linguagem       

Teste de Nomeação de Boston  34,1 (9,3)  34,3 (10,1)  0,93 

Fluência Fonética  20,6 (6,5)  19,5 (8,8)  0,58 

Fluência Semântica  10,4 (3,4)  10,8 (4,4)  0,68 

Vocabulário  21,7 (7,9)  22,1 (7,0)  0,83 

Semelhanças  14,1 (5,8)  15,2 (4,5)  0,39 

Informação  6 (2,8)  6,8 (4,5)  0,32 

Visuopercepção e construção       

Cubos  21,1 (11,9)  22,8 (12,6)  0,58 

Raciocínio Matricial  7,8 (4,5)  7,7 (5,1)  0,91 

Completar Figuras  14,3 (5,0)  14,22 (7,2)  0,94 
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ROCF – Cópia   25,4 (6,1)  26,7 (6,5)  0,43 

a Sonolência: Sim = escore na SSS ≥ 3; Não = escore na SSS < 3; 

 

Conforme a Tabela 5 demonstra, após a análise de regressão linear 

múltipla – controlando para o uso de benzodiazepínicos, DAE utilizados 

(PHT, LTG), lado da EH e escolaridade – apenas a variação do escore no 

teste RAVLT Total permaneceu positiva e significativamente associada a 

variação do escore na SSS. O escore na SSS sozinho explicou 9% (r2 = 

0,09, p = 0,01) da variação do escore no teste RAVLT (Tabela 5). 

 
Tabela 5. Análise de regressão linear múltipla entre os escores da SSS, os testes 

cognitivos e variáveis preditivas. 

Testes cognitivos e 

variáveis preditivas 

 Coeficientes da regressão linear   

 r  r2  B (IC 95%)  “p” 

RAVLT Total   0,46  0,21    0,001 

Lado da EH na RMa      0,7 (0,1 a 1,4)  0,03 

Educação      -2.9 (-6,5 a 0,6)  0,10 

SSS      1,2 (0,004 a 2,2)  0,05 

    Apenas a SSS b  0,29  0,09  1,4 (0,3 a 2,6)  0,01 

RAVLT Retenção  0,46  0,21    0,001 

Lado da EH na RMa      -1,5 (-2,6 a -0,36)  0,01 

Educação      0,2 (- 0,02 a 0,04)  0,07 

SSS       0,25 (-0,1 a 0,6)  0,16 

ROCF Tardia  0,40  0,16    0,004 

Educação      0,8 (0,3 a 1,4)  0,001 

SSS      0,28 (-0,6 a 1,2)  0,86 

ROCF Imediata  0,39  0,16    0,004 

    Lado da EH na RMa      0,7 (-0,57 a 1,97)        0,58 

Educação      0,8 (0,3 a 1,2)  0,001 

SSS       - 0,2 (-1,0 a 0,6)  0,63 

a Para a análise de regressão linear, o lado de EH na ressonância magnética foi 

classificada como: 1 = EH direita; 2 = EH esquerda; 3 = EH bilateral;  
b O escore de SSS isoladamente explica 9% (r2 = 0,09) da variação da RAVLT Total. 
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5. DISCUSSÃO 
 

Poucos estudos em epilepsia têm destacado a relação entre 

problemas de sono e desempenho cognitivo (Deak et al., 2011; Sarkis et 

al., 2016). Nosso estudo difere dos demais por ter pesquisado a associação 

entre a percepção da sonolência diurna excessiva e o desempenho 

cognitivo, utilizando vários instrumentos que abrangem diferentes 

domínios cognitivos em uma amostra ampla de pacientes com ELTM-EH 

(71 pacientes). Nós questionamos a suposição geral e até então empírica 

de que o grau de sonolência relatado pelos pacientes imediatamente antes 

da testagem neuropsicológica possa interferir no desempenho cognitivo. 

Semelhantemente ao que já foi descrito em nosso estudo anterior 

com diferentes tipos de epilepsia (Pizzatto et al., 2013), os pacientes com 

ELTM-EH refratária à farmacoterapia relataram um nível 

significativamente maior de sonolência em comparação aos controles 

hígidos. Também, os pacientes com sonolência (escore SSS ≥ 3) 

mostraram uma tendência, embora não significativa, para um maior nível 

de escolaridade, maior uso crônico de benzodiazepínicos e LTG. Os 

pacientes do grupo sem sonolência (SSS <3) tiveram mais horas de sono 

durante a noite anterior à avaliação do que o grupo de sonolência (1,4 

horas a mais). Tais dados são consistente com o pressuposto de que a 

sonolência é influenciada pela duração do sono na noite anterior (Jewett 

et al., 1999) e uso de DAEs (Mattson et al., 1992; Heller et al., 1995). 

 No entanto, ao contrário de nossas expectativas, exceto para o 

teste RAVLT Total, não foram encontradas associações entre a 

sonolência relatada pelos pacientes e o seu desempenho cognitivo. Uma 

vez que não existe plausibilidade clínica ou biológica para essa única 

associação e considerando as comparações múltiplas que fizemos, esse 

resultado pode estar relacionado a um erro de tipo I. Mesmo se 

assumirmos que a associação significativa observada é real, ela não teria 

relevância clínica porque: a) apenas 1 dos 25 testes neuropsicológicos 

analisados pode ser predito pela SSS; b) a SSS explicou apenas até 9% da 

variação da pontuação total da RAVLT. Além disso a correlação 

observada foi positiva, sugerindo que quanto maior fosse a sonolência 

melhor seria o desempenho neste teste. 

Como a sonolência excessiva diurna é uma queixa comum entre 

pacientes com epilepsia (Pizzatto et al., 2013; Scarlatelli-Lima et al., 

2016), a melhor escolha prática para a clínica seria usar instrumentos de 

auto-relato capazes de medir a percepção da sonolência no momento da 

avaliação (Waters e Bucks, 2011). Em contrapartida, as abordagens 

subjetivas exigem que os pacientes estejam cientes sobre seu sono e sejam 
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capazes de distinguir a sonolência de outros fatores que também possam 

interferir em seu desempenho (Guilleminault e Brooks, 2001). Logo, 

dependendo do grau de sonolência, sabe-se que os pacientes podem não 

ser precisos na sua estimativa, às vezes quase adormecendo enquanto se 

classificam como totalmente alertas (Guilleminault e Brooks, 2001; 

Thorpy e Billiard, 2011). Estudos preliminares também indicam que 

fatores contextuais podem influenciar a classificação de sonolência auto-

relatada, como o local em que o sujeito se encontra (ambiente hospitalar) 

e o nível de interesse na atividade (Sharafkhaneh, 2003). Assim, talvez 

não seja totalmente inesperado que um relato de "sonolência" antes de 

uma avaliação neuropsicológica não resulte necessariamente em uma 

associação com os déficits cognitivos. 

É possível também que a estimulação fornecida pelas próprias 

condições de testagem possa ser suficiente para superar a sonolência 

relatada inicialmente por nossos pacientes, explicando em parte os 

resultados encontrados. Sabe-se que um declínio específico no 

desempenho cognitivo pode ser considerado como uma indicação do 

nível de sonolência (Pilcher e Huffcutt, 1996), porém, há uma tendência 

de que as situações em que são apresentadas tarefas interessantes e 

estimulantes sejam menos suscetíveis à diminuição do desempenho, 

enquanto que a presença de um baixo estímulo ou demanda de baixa 

concentração tenderia a aumentar a intensidade da sonolência (Cluydts et 

al., 2002). 

Embora haja um uso extensivo da SSS no rastreamento da 

sonolência subjetiva em pesquisas clínicas, estudos sugerem que a escala 

possui uma validade limitada (Maclean et al., 1992; Araújo-Melo et al., 

2016). Foram encontrados valores indicativos de baixa consistência 

interna nos descritores da SSS, assim como argumentos de que a 

sonolência, definida pelo instrumento como um fenômeno 

unidimensional, teria uma natureza mais ampla (Maclean et al., 1992; 

Kim e Young, 2005), sendo composta por pelo menos três componentes: 

"alerta / sonolência", "perda de controle" e um "fator cognitivo" (Maclean 

et al., 1990). Apesar das questões psicométricas encontradas, também foi 

demonstrado que a escala SSS possui alta sensibilidade para a privação 

do sono (Babkoff et al., 1991; Thomas et al., 2000), correlacionando-se 

positivamente com a latência do sono – medida durante a polissonografia 

– e negativamente com a eficiência e tempo total de sono (Sauter et al., 

2000).  

Como principal limitação do estudo, pode-se destacar o uso de 

apenas um instrumento de auto-relato da sonolência. A SSS é usada 

amplamente em pesquisas científicas, especialmente em estudos com 
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epilepsia (Pizzatto et al., 2013; Scarlatelli-Lima et al., 2016), sendo 

também recomendada para a avaliação da sonolência subjetiva em 

contextos neuropsicológicos (Waters e Bucks, 2011), o que influenciou 

fortemente a nossa escolha do instrumento. Além do mais, foi encontrada 

apenas outra escala semelhante, a KSS (Akerstedt e Gillberg, 1990), mas 

que não é comumente utilizada em estudos de epilepsia. 

Apesar das limitações, esse estudo é um passo importante para 

compreender quais queixas do sono podem estar contribuindo para o 

perfil cognitivo dos pacientes com epilepsia. Em especial, ele levanta uma 

dúvida sobre a relevância de se levar em consideração a percepção de 

sonolência dos pacientes com ELTM na tomada de decisão para 

interpretação do desempenho cognitivo no âmbito clínico. A identificação 

das alterações do sono durante a avaliação neuropsicológica ainda é uma 

prática pouco explorada pelos neuropsicólogos em geral, com 

implicações importantes para a validade e interpretação dos achados 

neuropsicológicos. Investigações futuras são necessárias para o maior 

aprofundamento da questão, com o intuito de desenvolver ainda mais o 

raciocínio clínico, bem como disponibilizar mais ferramentas 

prognósticas dentro do contexto neuropsicológico.  

 

5.1 CONCLUSÃO E IMPLICAÇÕES 
 

Em resumo, a sonolência subjetiva é significativamente maior nos 

pacientes com MTLE-HS do que controles saudáveis, mas não parece 

estar associada com o desempenho cognitivo dos pacientes desse estudo. 

Em consonância com os nossos propósitos, os resultados sugerem que o 

grau de sonolência relatado pelo paciente possa não ser relevante para a 

interpretação dos resultados de sua avaliação neuropsicológica. Se 

confirmado em outras populações e demais tipos de epilepsias, estes 

resultados podem ter implicações práticas para a tomada de decisão sobre 

o rastreio da sonolência relatada pelo paciente com ELTM durante a 

avaliação neuropsicológica.  
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