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1. Objetivos 
 
A alteração do sono é um problema comum no 
paciente com câncer e, apesar disto, é um 

evento pouco documentado. Desta forma, o 
objetivo do estudo foi de estimar a prevalência 
e a magnitude do prejuízo do sono em doentes 

com câncer colo-retal e comparar o prejuízo do 
sono entre doentes com e sem alteração da 
funcionalidade.  

 

2. Métodos 
 
A amostra de conveniência do estudo foi de 
143 pacientes ambulatoriais com câncer colo-

retal. A prevalência das alterações do sono foi 
avaliada pela questão “Teve distúrbio do sono 
na última semana?”. Para os casos afirmativos, 

a magnitude foi avaliada pela escala numérica 
de auto-relato, com variação de 0 a 10. 
Também foi utilizada a questão 16 do 

Inventário de Depressão de Beck (IDB) [1] para 
avaliar as alterações do sono,  através de 
questão de auto-relato que descreveu como o 

doente se sentiu, na semana que se passou, 
em relação ao sono. A funcionalidade foi 
avaliada pela Escala de Desempenho 

Funcional de Karnofsky (KPS), que avalia o 
bem-estar do paciente a partir da capacidade 
de desempenhar as atividades da vida diária. 

Seu escore varia de 10, que indica morte, a 
100, indicando saúde plena [2]. 
 

3. Resultados 
 
A idade média dos pacientes foi de 59,7±11,8 
anos. Quase metade apresentou estadiamento 

clínico IV (49,1%) e grande parte estava 
realizando quimioterapia (60,1%). As 
alterações do sono foram relatadas por 51 

(35,9%) pacientes [IC95%; 28,0 – 44,4] e a 
maioria (18,3%) apresentou prejuízo intenso do 
sono (escore≥7). A média da magnitude das 

alterações do sono foi de 6,1±2,1, ou seja, 
distúrbio moderado. Na questão 16 do IDB, 
48,9% dos pacientes indicaram que dormem 

tão bem quanto de hábito. O KPS médio foi de 

87,5±12,4. Foi encontrada uma correlação 
negativa fraca entre o prejuízo do sono (escala 
de 0 a 10) e a funcionalidade (KPS) (rS=-0,224; 

p=0,008). Não foi encontrada associação entre 
o prejuízo do sono e o KPS 70 (Pearson chi

2
 = 

1,5560, p=0,212). Porém, foi encontrada uma 

associação com significância estatística entre o 
KPS 70 e a questão 16 do IDB (Pearson chi

2 

=4,5671, p=0,033). Ou seja, pacientes com 

maior prejuízo da funcionalidade possuem mais 
alterações do sono. 
 

4. Conclusão 
 
A prevalência das alterações do sono 
encontrada no estudo é semelhante à de outros 

estudos. Apesar da discrepância dos 
resultados entre os instrumentos utilizados para 
avaliar o prejuízo do sono, há uma tendência 

maior ao fato de que o mesmo interfere na 
capacidade funcional, pois pacientes que 
tiveram KPS≤70, apresentaram mais alterações 

do sono, segundo a associação feita entre a 
questão 16 do IDB e o KPS.  
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