
Vol. 35 - Nº 1 - Janeiro-Março 2011  |   53

RESUMO

Introdução: 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, princi-
palmente 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. 
População e Métodos: Projectou-se um estudo prospectivo, em que cada indivíduo selecciona-
do 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.
Resultados: 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 di-
ferenças estatisticamente significativas em nenhuma das variáveis estudadas entre os dois grupos.
Conclusões: 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 
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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).
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ABSTRACT

Introduction: 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, identified 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.
Population and Methods: We made a prospective study in patients with bilateral cataract. Each 
selected 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 + Y. 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. 
Results: Of the 16 patients 12 were female and 4 male, with 74.6 years mean age. Mean visual 
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 9 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. 
Conclusions: The key findings of cataract extraction and the influence of the filters of the IOL in 
the sleep-wake rhythm are: 1) Elderly patients with bilateral cataracts have mostly “poor quality 
of sleep (62 5%) and excessive daytime sleepiness (56.25%). 2) The bilateral cataract surgery 
improves the regulation of sleep-wake cycle and its symptoms (p <0.001). 3) The yellow filter 
the IOL does not influence negatively the recovery of the circadian rhythm (p ≥ 0.282).
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INTRODUçãO

A via aferente do sistema circadiário é constituída pelo 
tracto retino-hipotalâmico que envia informação directa-
mente da retina aos núcleos supraquiasmáticos (NSQ) – o 
marcapasso (1). Este segundo sistema retiniano detector 
de luz, não imagiogénico, tem sensibilidade máxima num 
comprimento de onda de 447-480 nm (na banda azul do 
espectro luminoso) (2).

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 in-
cidência de edema macular cistóide (3). A implantação de 
uma LIO com um absorvente de UV e um cromóforo ama-
relo (por exemplo: a AcrySof® natural SN60AT), que filtra 
parcialmente a luz azul, poderá actuar como factor protec-
tor macular (4), mas também, como factor modulador do 
marcapasso do ritmo circadiário. 

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 (5). Segundo Mains-
ter, é importante que a luz azul consiga excitar os bastonetes 
e as células ganglionares dos idosos para que tenham melhor 
visão escotópica e mesópica e maior sensibilidade à mela-
nopsina. Mais, acredita que a cirurgia de catarata, ao permitir 
maior exposição à luz azul ambiente, melhora a sincroniza-
ção circadiária e a saúde mental e física.

POPULAçãO E MéTODOS
 
Os autores realizaram um estudo prospectivo em que 

compararam por métodos subjectivos e objectivos a quali-
dade do sono em doentes operados a catarata bilateral, antes 
e após cirurgia.

O estudo foi realizado no Serviço de Oftalmologia do 
Centro Hospitalar de Lisboa (CHL) – Zona Central, no Cen-
tro de Estudos das Ciências da Visão (CECV) da Faculdade 
de Medicina de Lisboa e no Centro de Electroencefalografia 
e Neurofisiologia Clínica (CENC). 

Foram seleccionados 16 doentes inscritos na Consulta 
de Oftalmologia do Hospital dos Capuchos com o diagnós-
tico 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.

Realizou-se um estudo prospectivo que decorreu entre 1 
de Novembro de 2006 e 31 de Agosto de 2007. 

Seleccionaram 16 doentes com catarata bilateral e divi-
diram-nos de forma aleatória em dois grupos: aos doentes 
do grupo 1 foram implantadas lentes com filtro ultravioleta 
(UV) AcrySof® MA60AC; e aos doentes do grupo 2 foram 
implantadas lentes com filtro UV e cromóforo amarelo - 
AcrySof® natural SN60AT. Cada doente seleccionado foi 
submetido a duas fases: na primeira fase fez-se o registo 
basal das variáveis em estudo obtidas pelos questionários e 
pelos registos actigráficos de 7 dias; e numa segunda fase, 
após a cirurgia bilateral da catarata – facoemulsificação 
com implantação de lente intraocular (LIO) sob anestesia 
tópica (dois tempos operatórios) registaram as mesmas va-
riáveis para estudo comparativo entre cada fase e para cada 
indivíduo.

A cirurgia foi realizada no CHL, onde foram também 
realizados os inquéritos de detecção das perturbações de 
sono (Questionário do sono de Standford adaptado, Índice 
de Qualidade de Sono de Pittsburgh e Escala de sonolência 
de Epworth) e as monitorizações actigráficas semanais pré 
e pós-operatórias foram realizadas no CENC. 

QUESTIONáRIOS

Foram realizados dois questionários de sono nas duas 
fases do estudo( antes da primeira cirurgia e após a segunda 
cirurgia).

 O Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI) 
(6) 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 me-
dicação para dormir, disfunção diurna por sonolência, du-
ração, eficácia habitual, latência, perturbações e avaliação 
subjectiva da qualidade do sono. Cada resposta tem uma 
pontuação de 0 (muito bom) a 3 (muito mau), sendo um 
score global igual ou superior a 5 (cinco)  indicador de 
“mau” sono.
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A Escala de Sonolência de Epworth (ESE) (7) 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 a descansar à tarde. 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). 

ACTIGRAFIA

Também os registos semanais actigráficos foram reali-
zados nas duas fases do estudo. A actigrafia permite a mo-
nitorização contínua do movimento corporal ao longo do 
tempo. Foi utilizado o somnowatch® (figura 1), um actígra-
fo com detectores de movimento (acelerómetros lineares) 
e memória suficiente para registar durante várias semanas. 
Após a transdução do movimento para uma forma analógi-
ca eléctrica o sinal é digitalizado e, através dos programas 
computorizados, podem obter-se níveis de actividade/ inac-
tividade e parâmetros de sono-vigília (percentagens de sono 
e de vigília, números de acordares, tempos totais de sono e 
de vigília). A grande vantagem da actigrafia reside na pos-
sibilidade de avaliar o indivíduo no seu ambiente natural e 
a maior desvantagem é a sobrestimação do sono (período de 
vigília com actividade mínima) (8). 

RESULTADOS   

Os 16 voluntários foram distribuídos de forma aleató-
ria pelos dois grupos e os seus resultados encontram-se na 
tabela 1.

Os 2 grupos tinham características demográficas seme-
lhantes: 2 homens e 6 mulheres; idades médias de 73 e 76 
anos.

A média das acuidades visuais com correcção pré-ope-
ratória era de 0,2 para o grupo 1 e de 0,21 para o grupo 2, 
tendo melhorado no pós-operatório para 0,9 e 0,86, respec-
tivamente.

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 duvi-
doso 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 (figura 2a).

Os doentes do grupo 2 tiveram uma distribuição dife-
rente. Na fase 1 obtivemos 4 doentes com sonolência pato-
lógica, 1 doente com resultado duvidoso e 3 com resultado 
normal. Na fase 2 do estudo, os quatro doentes com resul-
tado prévio patológico melhoraram (três para duvidoso e 
um para normal), o doente com resultado duvidoso melho-
rou para normal e os restantes três com resultados prévios 
normais responderam novamente com normalidade (figura 
2b).

Os scores dos questionários de qualidade de sono de Pit-
tsburgh podem ser observados nos (figuras 3a e 3b). Tanto 
no grupo 1 como grupo 2, dos cinco doentes com scores 
patológicos na fase1, quatro melhoraram para normais na 
fase 2.

Comparando os resultados dos 3 parâmetros de quali-
dade de sono estudados nos registos actigráficos, por grupo 
verificamos que 6 dos 8 voluntários de cada grupo regista-
ram melhores resultados em pelo menos um dos parâmetros 
de qualidade de sono, isto é, 75% de cada grupo tem melho-
ria “actigráfica”. 

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 obti-
vemos 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) (figura 
4 A e B).Fig. 1 | Actígrafo somnowatch®.
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DISCUSSãO

A via neuronal directa da retina para os NSQ, a VRH, 
foi descoberta em 1972. (9). A VRH é distinta das outras 
vias ópticas, dado suportado pelo facto do marcapasso cir-
cadiário de uma percentagem importante de cegos (sem 
percepção luminosa) responder à luz (10). 

Num estudo epidemiológico realizado por Foley e co-
autores, 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 (11). Esta menor qualidade de 
sono nos idosos, implica aumento da sonolência durante o 

Tab. 1 | Distribuição dos voluntários por grupo e seus resultados.

Fig. 2a | Resultados da Escala de Sonolência no grupo 1 nas fa-
ses 1 (Epworth I) e 2 (Epworth II) do estudo.

Fig. 2b | Resultados da Escala de Sonolência no grupo 2 nas fa-
ses 1 (Epworth I) e 2 (Epworth II) do estudo.
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Fig. 3a | Resultados do Índice de Qualidade de Sono de Pittsbur-
gh no grupo 1 nas fases 1 (Pittsburgh I) e 2 (Pittsburgh 
II) do estudo.

Fig. 3b | Resultados do Índice de Qualidade de Sono de Pittsbur-
gh no grupo 2 nas fases 1 (Pittsburgh I) e 2 (Pittsburgh 
II) do estudo.

Fig. 4a 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.
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dia e napping (12), diminuição da sensação de bem-estar e 
das capacidades cognitivas (13), aumento do risco de aci-
dentes (14) e aumento potencial das taxas de morbilidade e 
mortalidade (15). Estudos de dessincronização forçada con-
firmaram 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 preco-
cemente (16). Este “levante” espontâneo numa fase circa-
diária mais precoce, submete-os a uma exposição luminosa 
também mais precoce, a um reajustamento do marcapasso e 
a uma possível exacerbação das perturbações do sono. 

A implantação de uma LIO com um absorvente de 
UV e um cromóforo amarelo (como a AcrySofÒ natural 
SN60AT), que filtra parcialmente a luz azul, poderia actu-
ar como factor protector macular (17), mas também, como 
factor modulador do marcapasso do ritmo circadiário, 
visto que a sensibilidade máxima da VRH corresponde a 
um comprimento de onda de 447-480 nm (na banda azul 
do espectro luminoso). No entanto, com o envelhecimen-
to o cristalino humano ao adquirir coloração amarela (18) 
também diminui a transmissão da luz visível, absorvendo 
principalmente a banda azul. Sabendo-se que o ritmo circa-
diário sono-vigília é gerado por um marcapasso endógeno 
dependente da expressão periódica de genes (19), e que a 
luz é o principal sincronizador da VRH, a cirurgia de ca-
tarata ao permitir maior transmissão de luz visível poderia 
melhorar a sincronização deste sistema. 

Os primeiros estudos que relacionaram a cirurgia de ca-
tarata com a recuperação do ritmo sono vigília datam de 
2002 (20). Asplund e col. obtiveram melhores respostas aos 
inquéritos de sono, um e nove meses após cirurgia de cata-
rata, tanto nos indivíduos do sexo masculino como no do 
feminino (21). Hood e co-autores identificaram uma relação 
entre a exposição à luz natural e a qualidade do sono noctur-
no, 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 (22). 

CONCLUSõES

Neste estudo, em que se pretendeu estudar o efeito da ex-
tracção 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 maioritariamen-
te “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 ne-
gativa a recuperação do ritmo circadiário (p ≥ 0,282).

Após cirurgia de catarata, os AA observaram melhoria 
do ritmo sono-vigília na maioria dos doentes operados a 
catarata bilateral. A comparação dos scores dos inquéritos 
realizados mostra menor probabilidade de sonolência e me-
lhor qualidade de sono na fase 2 do estudo. Também nos 
registos actigráficos houve melhoria em 75% dos doentes. 
Não se registaram diferenças estatisticamente significativas 
entre os dois grupos, pelo que se conclui que o filtro ama-
relo não influencia de forma negativa o ritmo circadiário. 
Pensa-se que a melhor qualidade de vida, influencia o estilo 
de vida destes doentes que passam a ter maior exposição à 
luz e, consequentemente, melhor qualidade de sono.
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