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Resumo 
 
 

Introdução: A narcolepsia tipo 1 é uma doença do sono e principal causa de hipersonia 

de origem central. É caracterizada por ataques do sono, cataplexia, alucinações 

relacionadas ao sono, paralisia do sono e fragmentação do sono em uma apresentação 

pleomórfica. Diante da complexidade da determinação de sua gravidade clínica, foi criada 

a Escala de Gravidade de Narcolepsia (NSS), um questionário que avalia a frequência e 

o impacto dos principais sintomas da narcolepsia. Métodos: A versão brasileira do NSS 

foi desenvolvida seguindo as etapas: tradução, retrotradução, consenso, adaptação, 

teste piloto com avaliação de dúvidas e sugestões, consenso final. A escala foi aplicada 

a pacientes consecutivos com diagnóstico estabelecido de narcolepsia tipo 1 no serviço 

de sonolência diurna do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP) entre fevereiro de 2018 e julho de 2019. Foram avaliados pela Escala 

de Sonolência de Epworth (ESE), Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP), 

além do exame clínico e avaliação de dados demográficos e prontuários médicos. Os 

pacientes em doses estáveis de medicação foram reavaliados após um período mínimo 

de 7 dias e os pacientes cujo tratamento foi modificado foram reavaliados após 30 dias. 

Resultados: 52 pacientes responderam ao questionário. Pequenas adaptações culturais 

foram feitas para uma melhor compreensão dos pacientes brasileiros. A versão brasileira 

da escala apresentou alta consistência interna, demonstrada pelo coeficiente alfa de 

Cronbach de 0,82. Apresentou boa capacidade de reprodutibilidade, verificada através 

do teste-reteste, cuja correlação intraclasse foi de 0,98. A gravidade média dos pacientes 

brasileiros foi de 33,94 (± 11,24), superior aos valores encontrados na população 

francesa e chinesa, que também passaram pela validação dessa escala. Houve 
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correlação entre a latência do sono na polissonografia diagnóstica e a escala de 

gravidade NSS. Conclusão: Avaliando os dados do presente estudo, demonstramos que 

a versão em português do Brasil do NSS é uma ferramenta válida e reprodutível para 

avaliar a gravidade dos pacientes com narcolepsia tipo 1. 
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Abstract	

Introduction: Narcolepsy type 1 is a sleep disorder that is a common cause of 

hypersomnia of central origin. It is characterized by sleep attacks, cataplexy, sleep-related 

hallucinations, sleep paralysis and sleep fragmentation in a pleomorphic presentation. In 

view of the complexity of determining its clinical severity, the Narcolepsy Severity Scale 

(NSS) was created, which is a questionnaire that assesses the frequency and impact of 

the main symptoms of narcolepsy. Methods: The Brazilian version of the NSS was 

developed following the steps: translation, back-translation, consensus and adaptation, 

pilot test with evaluation of doubts and suggestions, thus final consensus. The scale was 

applied to consecutive patients with an established diagnosis of narcolepsy type 1 at the 

daytime sleepiness service of the Psychobiology Department of the Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP) between February 2018 and July 2019. They were evaluated 

with the Epworth Sleepiness Scale (ESS), Pittsburgh Sleep Quality Index (ISPQ), in 

addition to clinical examination, demographic data and medical records. Patients on stable 

doses of medication were reevaluated after a period of 7 days and patients whose 

treatment was modified were reevaluated after 30 days. Results: A total of 52 patients 

completed the questionnaire. Small cultural adaptations were made to a better 

comprehension of Brazilian patients. The Brazilian version of the scale showed high 

internal consistency, demonstrated by the Cronbach's alpha coefficient of 0.82. It showed 

good reproducibility capacity, verified through the test-retest, whose intraclass correlation 

was 0.98. The average severity of Brazilian patients was 33.94 (± 11.24), higher than the 

values found in the French and Chinese population, which also underwent validation of 

this scale. There was a correlation between sleep latency in diagnostic polysomnography 
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and the NSS severity scale. Conclusion: The Brazilian Portuguese version of the NSS is 

a valid and reproducible tool for assessing the severity of patients with type 1 narcolepsy. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A narcolepsia é uma doença neurológica crônica, que apesar de rara, é uma das 

principais causas de hipersonia de origem central. (1) 

A primeira descrição reconhecida data do século XVII pelo médico e anatomista 

Thomas Willis, conhecido pelos estudos com a neuroanatomia vascular e a descrição 

original da síndrome das pernas inquietas (Doença de Willis-Ekbom). Mas, apenas em 

1880, através da observação do médico francês Jean-Baptist Edouard Gélineau, foi 

utilizado pela primeira vez o termo narcolepsia, originado da combinação do grego narkē, 

significando sonolência ou estupor e lepsis, traduzido como ataque, descrevendo assim 

o ataque de sono, principal sintoma da doença. (2) 

  O conhecimento da patologia da narcolepsia e demais hipersonias de origem 

central se desenvolveu consideravelmente nas últimas duas décadas, como resultado 

dos crescentes estudos clínicos e de modelos animais. Atualmente é um dos distúrbios 

do sono mais estudados em nível molecular por ser modelo patológico para entendimento 

da regulação do sono REM (rapid eye movement), além de configurar população alvo em 

ensaios clínicos de eficácia de estimulantes devido a gravidade da sonolência diurna dos 

pacientes acometidos. (3) 

Estima-se uma prevalência de narcolepsia de 0,02% a 0,18% das populações dos 

Estados Unidos e da Europa Ocidental e é ligeiramente divergente quando diferentes 

raças ou etnias são analisadas. (4) Estudos realizados no Japão e em outros países 

asiáticos mostram taxas de prevalência aumentada de narcolepsia, variando de 0,16 a 

0,18%. Demais estudos revisados mostram uma prevalência de 0,002% entre judeus 

israelenses. Há ligeira predominância no sexo masculino. (4, 5) Não foram encontrados 

estudos epidemiológicos sobre a doença na população brasileira, porém estima-se que 

as taxas se assemelhem aos países mencionados.  

A idade de início da narcolepsia varia desde a infância, com 5% dos pacientes 

iniciando antes da puberdade, até a quinta década, com distribuição bimodal com picos 

aos 15 e aos 35 anos. (4, 6) 

Os principais sintomas da narcolepsia estão relacionados ao sono, sendo 

primariamente caracterizada por sonolência excessiva diurna e manifestações de 
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dissociação do sono REM, a mais específica delas é a cataplexia. (7) Desde a 

descrição inicial de Edouard Gélineau, a narcolepsia é uma doença de manifestação 

variável, apresentando diversos sintomas característicos, inicialmente conhecidos 

como tétrade de Gélineau: sonolência excessiva diurna, cataplexia, alucinações 

relacionadas com o sono e paralisia do sono. (8) Posteriormente, surgiu o conceito de 

pêntade da narcolepsia, sendo acrescentada a fragmentação noturna do sono aos 

demais sintomas citados. (9) 

A cataplexia se caracteriza pela recorrência de episódios breves e repentinos de 

perda de tônus muscular global ou de um grupo muscular específico durante a vigília, 

com preservação da consciência e desencadeada por fortes emoções, sendo mais 

comum as emoções positivas. (10) A cataplexia é um sintoma patognomônico da 

narcolepsia (11), sendo historicamente o critério de classificação da doença entre dois 

tipos, a narcolepsia com cataplexia e narcolepsia sem cataplexia. 

Apesar da cataplexia ser o sintoma mais específico, a sonolência excessiva 

diurna (SED) é o sintoma cardinal da narcolepsia, presente em todos os indivíduos não 

tratados. Os pacientes apresentam, classicamente, ataques de sono irresistíveis, 

principalmente em situações monótonas, podendo também ocorrer em situações mais 

ativas levando a graves acidentes. (12) 

  Pacientes com narcolepsia geralmente apresentam outras manifestações 

clínicas, em diferentes frequências e gravidades. Muitos dos pacientes apresentam 

sono noturno fragmentado, sendo até a principal queixa de alguns deles. Em torno de 

68% dos pacientes apresentam alucinações, geralmente multimodais, 

predominantemente visuais, mas com componentes auditivos e táteis que são 

relacionadas ao sono. (4) As alucinações hipnagógicas são definidas como 

experiências oníricas vívidas que ocorrem na transição da vigília ao sono, enquanto as 

hipnopômpicas ocorrem na transição do sono para a vigília. (4, 13) Paralisia do sono 

está presente em cerca de 49% dos narcolépticos. A paralisia do sono é definida como 

uma incapacidade temporária de movimentar os músculos voluntários nas transições 

do sono para a vigília. A experiência pode durar vários minutos e pode ser muito 

angustiante. (4, 14) 



	 	 4	
	

	

Além disso, os pacientes com narcolepsia apresentam uma maior tendência a 

outras comorbidades. Uma frequência aumentada para outros distúrbios do sono foi 

descrita na narcolepsia, incluindo sonilóquios, movimentos periódicos dos membros 

durante sono, distúrbios respiratórios do sono e distúrbio comportamental do sono REM. 

Outras entidades médicas associadas são: sintomas depressivos, obesidade, maior 

prevalência de dor, transtornos de ansiedade (ataques de pânico ou fobias sociais em 

cerca de 20% dos pacientes) e mais de 50% dos pacientes relatam fadiga grave, que 

pode ser diferenciada da sonolência, além de obesidade que é duas vezes mais 

prevalente nesta população. (4, 15) Existe ainda, uma tendência a maior mortalidade 

nos pacientes com diagnóstico de narcolepsia. (16) 

O diagnóstico da narcolepsia é definido neurofisiologicamente por meio do teste 

de múltiplas latências do sono (TMLS). Após realização de uma polissonografia (PSG) 

basal de noite inteira, ainda sob monitoração eletroencefalográfica, eletrooculográfica 

e eletromiográfica, são ofertadas 4 a 5 oportunidades de sono durante o dia, em 

intervalos de 2 horas. É avaliada a latência para o início do sono nessas situações e a 

propensão para a início do sono REM em menos de 15 minutos, conhecido como sono 

REM precoce (SOREMP). O diagnóstico é definido quando há uma média das latências 

do sono menor do que 8 minutos e a presença de 2 ou mais SOREMP. (4, 17) Em 

2014, foi definido que a presença de SOREMP na PSG basal noturna que antecede o 

TMLS pode ser contabilizado para o diagnóstico de narcolepsia. (4, 18) 

A narcolepsia, desde a terceira classificação internacional dos distúrbios do 

sono, ICSD-3 (4), é dividida em dois tipos. A narcolepsia tipo 1, anteriormente 

conhecida como narcolepsia com cataplexia, atualmente é definida, além da presença 

de cataplexia, pela evidência patológica de deficiência de hipocretina-1 no sistema 

nervoso central, através de níveis inferiores a 110pg/ml no líquido cefalorraquidiano 

(LCR). Pacientes com SED e títulos baixos ou ausentes de hipocretina-1 no líquido 

cefalorraquiano são considerados portadores de NT1, mesmo que clinicamente não 

tenham manifestado cataplexia. 

A narcolepsia tipo 2 (NT2), anteriormente conhecida como narcolepsia sem 

cataplexia, é aquela em que não há evidência de cataplexia ou de deficiência de 

hipocretina-1 no LCR. (4) 
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 Até o presente momento, não disponibilizamos de tratamento curativo para a 

narcolepsia. O tratamento atual é sintomático e direcionado aos sintomas 

predominantes. Para controle da sonolência diurna, são utilizados estimulantes típicos 

(metilfenidato) ou atípicos (modafinil, armodafinil, pitolisante). (19)  Opções offlabel 

também tem sido utilizadas com bons resultados, como a lisdexanfetamina (20). 

Visando melhora da fragmentação noturna do sono e consequentemente redução da 

sonolência diurna a medicação de escolha é o oxibato de sódio. (21) Demais sintomas, 

relacionados com disrupção do sono REM, como cataplexia, paralisia do sono, 

alucinações associadas ao sono respondem ao uso de antidepressivos 

(antidepressivos tricíclicos, inibidores seletivos da receptação de serotonina e 

inibidores da receptação de serotonina e noradrenalina) e ao oxibato de sódio. (22) 

Outras opções terapêuticas têm sido investigadas, havendo alguma evidência para o 

uso de L-carnitina com melhora da sonolência diurna. (23) 

Frente a apresentação clínica pleomórfica com grande variabilidade de sintomas 

e diferentes distúrbios associados, torna-se difícil quantificar e comparar a gravidade 

dos pacientes narcolépticos de forma objetiva e condizente.  

Ferramentas para avaliação objetiva da sonolência, como o uso do teste de 

múltiplas latências do sono (TMLS) ou teste de manutenção da vigília, nos garante dados 

importantes, porém pouco práticos no acompanhamento regular dos sintomas complexos 

dos pacientes com NT1. (24) O uso de escalas subjetivas como a Escala de Sonolência 

de Epworth (ESE) (25), que avalia a propensão a um cochilo em diversas situações 

monótonas, pode auxiliar na mensuração da gravidade, porém é insuficiente para o 

seguimento regular dos pacientes com narcolepsia, uma vez que pondera apenas um 

dos sintomas apresentados, no caso, a sonolência diurna. Escalas de qualidade de sono, 

como o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP) (26), avaliam sintomas gerais 

presentes em diversos distúrbios do sono, mas também não incluem toda a 

sintomatologia da narcolepsia. Escalas de qualidade de vida, tais como Short Form 

Health Survey (SF-36) (27), Health-Related Quality of life (28) e World Health 

Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF) (29), também já foram utilizadas para 

acessar o impacto da narcolepsia, mas são inespecíficas e não retratam com fidelidade 

o perfil clínico dessa população.  
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Frente a isso, foi desenvolvida, por especialistas em Medicina do Sono com grande 

experiência em narcolepsia, a escala Narcolepsy Severity Scale (NSS). (30) A escala 

apresenta itens relacionados a todos os principais sintomas da narcolepsia, mostrando-

se uma ferramenta eficaz no acompanhamento e tratamento destes pacientes. 

Originalmente escrita em francês, esta escala foi recentemente traduzida para o chinês 

(31) e ainda não apresenta tradução e validação na língua portuguesa no Brasil. 

 A escala NSS é composta por 15 itens que avaliam a gravidade, frequência e o 

impacto dos 5 principais sintomas da narcolepsia (7 itens sobre SED; 3 itens sobre 

cataplexia; 2 itens sobre alucinações; 2 itens sobre paralisia do sono e 1 item sobre sono 

noturno fragmentado). Os 6 itens que avaliam a frequência dos sintomas são 

classificados com uma escala graduada em 6 pontos, enquanto os 9 itens que descrevem 

o efeito dos sintomas na vida diária são graduados com uma escala de 4 pontos. Sua 

soma fornece uma pontuação total que varia de 0 a 57. Pontuações mais altas indicam 

sintomas mais graves e frequentes. Solicita-se aos pacientes que classifiquem a 

frequência, a gravidade e as consequências de cada sintoma com base na experiência 

do último mês. São necessários cerca de 5 minutos para o preenchimento completo da 

escala. 

 Recentemente, foi validada uma classificação dos sintomas de narcolepsia com 

base no escore do NSS, que define como leve os escores entre 1- 14, moderado 15 - 28, 

grave 29 - 42 e muito grave, acima de 43. (32) 

 

1.1 Importância do tema 
 

A narcolepsia apesar de ser considerada uma doença rara é ainda pouco 

diagnosticada ou tem seu diagnóstico muito tardio. Pacientes com narcolepsia têm 

dificuldade em executar as atividades de vida diárias e socializar principalmente devido 

a cataplexia e a SED. Estes pacientes têm uma baixa qualidade de vida como pacientes 

com epilepsia ou síndrome da apneia obstrutiva do sono. (14) Diversas comorbidades 

estão presentes em pacientes com narcolepsia e o acompanhamento das mesmas não 

é realizado a contento até por centros especializados. A SED torna o indivíduo mais 

susceptível a acidentes ocupacionais e veiculares potencialmente fatais. O tratamento 
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confere importante melhora da qualidade de vida subjetiva e da funcionalidade destes 

pacientes. (33, 34) 

 

1.2 Motivação do projeto 

 Durante a rotina de atendimento e durante a realização de projetos de pesquisa 

científica de pacientes com narcolepsia, percebemos a dificuldade em se definir com 

maior clareza e fidedignidade a gravidade da doença nos diversos pacientes em 

seguimento. Essa dificuldade, no contexto clínico, pode comprometer a tomada de 

decisões no momento do tratamento, a avaliação da resposta a uma intervenção 

realizada e a melhor orientação do paciente sobre seu quadro clínico, além de dificultar 

medidas médico-legais quando necessárias.  

No âmbito de pesquisa, estudos intervencionais não apresentam um parâmetro de 

desfecho clínico relevante e padronizado ou específico para pacientes com narcolepsia, 

prejudicando o desenho de estudos clínicos e a realização de revisões sistemáticas e 

meta-análises. É importante o uso rotineiro de uma mesma escala de gravidade 

específica para narcolepsia que tenha sido desenvolvida por grupos especializados no 

atendimento desses pacientes. 

1.3 Hipótese 

Versão traduzida e adaptada culturalmente da escala Narcolepsy Severity Scale 

para o português do Brasil apresenta boa consistência interna, validade e responsividade 

(sensibilidade a uma intervenção clínica) para uso em pacientes com NT1. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Principal  

O objetivo principal é o de traduzir, adaptar culturalmente e validar a escala 

Narcolepsy Severity Scale para o uso em população de NT1 no Brasil. 

 

2.2 Objetivo Secundário  

Como objetivo secundário, pretende-se avaliar fatores associados a gravidade da 

doença em pacientes portadores de NT1: demográficos (sexo e idade), genético 

(presença do alelo HLA-DQB1*0602), neurofisiológico (parâmetros do TLMS e da PSG 

basal no diagnóstico) e comorbidades (IMC).	
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Tradução e preparação da ferramenta de estudo 
 

Utilizamos o método que tem sido amplamente usado para tradução de diversas 

escalas clínicas. (35, 36) O processo inclui tradução (forward translation) da escala 

original em francês para o português brasileiro, realizada separadamente por dois 

especialistas em Medicina do Sono cuja língua materna é o português, sendo ambos 

fluentes em francês.  

A partir de cada versão criada, foi discutido em grupo com um terceiro especialista 

em Medicina do Sono, sendo realizadas adaptações e alterações para a construção de 

uma nova versão da escala em português. A partir desta última versão em português a 

escala foi traduzida de volta para o francês, retrotradução (back translation), por uma 

tradutora profissional com experiência em literatura médica. A nova versão em francês 

foi comparada com a versão original a fim de avaliar equivalência conceitual, ou seja, se 

ambas versões mediam o mesmo constructo teórico e equivalência técnica, isto é, se 

ambos os métodos são comparáveis em relação a abordagem para coleta do dado. 

Modificações foram realizadas novamente em grupo entre os três especialistas em 

Medicina do Sono a fim de criar a versão que foi aplicada em um estudo piloto. 

Para o estudo piloto, a escala foi aplicada individualmente em 10 pacientes 

consecutivos com diagnóstico de NT1 preenchendo os critérios de inclusão. Para avaliar 

se houve algum erro imprevisto no processo de tradução e adaptação, o entrevistador 

solicitou que o paciente reproduzisse ou interpretasse cada questão com suas próprias 

palavras. O entrevistador questionou se a pergunta apresentava alguma palavra 

sofisticada ou complexa de difícil compreensão. Frente a sugestões apontadas por estes 

10 pacientes, novas modificações e adaptações foram realizadas e criada a versão 

definitiva. 
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3.2 Algoritmo da tradução e adaptação 

 
Figura 1: Algoritmo com etapas do processo de tradução e adaptação da escala até a versão para 
aplicação clínica no estudo piloto. 
 

3.3 Validação 
 

 O estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da UNIFESP sob o número 

0156/2018. Os dados transversais foram obtidos a partir da população de pacientes com 

NT1 em acompanhamento regular no ambulatório de SED do Departamento de 

Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo. Por amostragem por conveniência, 

frente a raridade da doença e disponibilidade de avaliação de pacientes, estipulou-se a 

avaliação de no mínimo 40 pacientes consecutivos no período de fevereiro de 2018 a 

julho de 2019. 

Os questionários utilizados foram a versão definitiva traduzida para o português 

brasileiro da escala Narcolepsy Severity Scale (NSS-Br), a Escala de Sonolência de 

Epworth (ESSE) e o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP). Foram também 

coletados informações demográficas, informações clínicas, dados de prontuários sobre 
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tratamento atual e prévio e exames laboratoriais e neurofisiológicos prévios. 

Para avaliar a confiabilidade teste-reteste, no mínimo 20 pacientes seriam 

solicitados a responder novamente a versão brasileira da escala após período mínimo de 

1 semana após a primeira entrevista. Para avaliar sensibilidade da escala a resposta 

terapêutica, no mínimo 20 pacientes em introdução de tratamento medicamentoso ou 

submetidos a mudança de dose ou de medicamentos seriam reavaliados após 1 mês da 

intervenção proposta. 

Consentimento informado foi obtido de todos os pacientes no momento da primeira 

entrevista. 

 

3.4 População  
 

A NSS-Br foi aplicada de maneira sistemática em todos os pacientes com 

diagnóstico de NT1 que se enquadraram nos critérios de inclusão e vierem em consulta 

no ambulatório de SED do Departamento de psicobiologia da Universidade Federal de 

São Paulo, no período de fevereiro de 2018 e julho de 2019. Todos os pacientes estavam 

previamente vinculados ao serviço, em acompanhamento médico e tratamento e foram 

avaliados no momento da consulta de rotina. Todos os pacientes recebem informações 

educativas sobre a doença ao longo dos atendimentos médicos. Por se tratar de um 

distúrbio do sono raro, disponibilizamos de número restrito de pacientes mesmo dentro 

de um centro especializado de referência e, portanto, foi definido uma amostra por 

conveniência de no mínimo 40 pacientes consecutivos. Conseguimos avaliar ao todo, 52 

diferentes pacientes neste período, todos estes preenchendo critérios de inclusão e 

aceitando a proposta de participação da pesquisa. 

 

3.5. Critérios de inclusão 

 Pacientes acompanhados no ambulatório de SED da Disciplina de Biologia e 

Medicina do Sono do Departamento de Psicobiologia com o diagnóstico de NT1, segundo 

os critérios da 3ª Classificação Internacional de Distúrbios do Sono, maiores de 18 anos, 

de ambos os sexos, que aceitaram participar e assinaram o termo de consentimento livre 

e esclarecido. 
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Critérios diagnósticos da 3ª Classificação Internacional de Doenças do Sono: 

Critérios A e B devem estar presentes: 

 

A. O paciente apresenta períodos diários de necessidade irresistível de dormir ou ataques 

de sono ocorrendo há pelo menos três meses. 

 

B. A presença de um ou ambos dos seguintes: 

1.  Cataplexia e um Teste de Múltiplas Latências do Sono (TMLS) apresentando uma 

latência média do sono menor ou igual a 8 minutos e dois ou mais SOREMP. Um 

SOREMP na (PSG) noturna anterior inferior a 15 minutos pode substituir um dos 

SOREMPs no TMLS. 

2. Concentração de hipocretina-1 no LCR inferior ou igual a 110 pg/ml ou inferior a 1/3 

dos valores médios obtidos em indivíduos normais com o mesmo ensaio padronizado. 

 

3.6. Critérios de exclusão 

 Pacientes com comorbidades clínicas ou psiquiátricas que prejudicavam a 

avaliação clínica, analfabetos ou que se recusaram a participar do projeto ou a assinar o 

termo de consentimento livre e esclarecido. 

3.7 Ferramentas utilizadas 

• Entrevista clínica com coleta de dados demográficos, sociais e clínicos gerais 

• Escala traduzida a partir da Narcolepsy Severity Scale (NSS-Br) (apêndice 1)  

• Versão brasileira do Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (37) 

• Versão brasileira da Escala de Sonolência de Epworth (38) 

• Dados de prontuários sobre medicações em uso, exames laboratoriais e 

neurofisiológicos prévios  

• Exame clínico com medida de peso, altura, cálculo do índice de massa corporal 

(IMC) 
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4. CASUÍSTICA E ESTATÍSTICA  
 
 O presente projeto é um estudo observacional e transversal, com algumas 

medidas seriadas prospectivas realizado no ambulatório de SED da Disciplina de Biologia 

e Medicina do Sono (Departamento de Psicobiologia) da UNIFESP.  

 

4.1 Avaliação das propriedades psicométricas da versão brasileira da 
Narcolepsy Severity Scale: 

 

4.1.1 Análise de itens 

 

Foi computada a porcentagem de ausência de resposta a qualquer item do 

questionário e a frequência de cada resposta (apêndice 2). Média e desvio padrão do 

escore total da escala também foram calculados. Questões em que 90% ou mais dos 

pacientes tiverem a mesma resposta, também foram anotadas. 

 

4.1.2 Confiabilidade  

 

Para se avaliar a dimensionalidade da escala de narcolepsia composta por 15 itens 

procedeu-se a análise fatorial utilizando-se o método por componentes principais e 

rotação ortogonal VARIMAX. O critério para a seleção do número de fatores foi de 

autovalores acima do valor um. Foram apresentados coeficiente de adequação da 

amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste de esfericidade Bartlett que avalia a 

significância global de todas as correlações entre os itens da escala considerados. Em 

seguida, foram calculados os coeficientes Alpha de Cronbach para se avaliar a 

consistência interna dos itens que compunham cada fator. Valores maiores ou iguais a 

0,7 são considerados como evidência de boa consistência interna.  
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4.1.3 Reprodutibilidade 

 

A reprodutibilidade tem por objetivo analisar as flutuações aleatórias num mesmo 

grupo em várias ocasiões. Para se avaliar a confiabilidade teste-reteste (intervalo de 1 

semana) será usado o coeficiente de correlação intraclasse.  

A correlação intraclasse quantifica a concordância global a nível individual entre 

questionários aplicados num mesmo paciente em dois momentos. Valores próximos de 

1 da correlação intraclasse apontam uma boa concordância entre as respostas. Para 

facilitar a visualização das medidas nos dois momentos foi utilizado o gráfico de Bland-

Altman. 

 

4.1.4 Validade 

 

Para testar a validade da NSS-Br não dispomos de uma escala padronizada 

considerada padrão-ouro. Até o presente momento, tanto na prática clínica quanto em 

pesquisa, tem-se utilizado ferramentas como escalas de sonolência, principalmente a 

Escala de Sonolência de Epworth ou escalas de qualidade de sono, como o Índice de 

Qualidade de Sono de Pittsburgh, para graduar de alguma forma a gravidade dos 

pacientes portadores de NT1. Portanto, tais escalas foram utilizadas como referência 

para avaliar a validade da escala em estudo. Como a principal consequência da 

gravidade da narcolepsia é o prejuízo funcional nas tarefas do dia-a-dia, fizemos também 

a validação buscando associação entre a pontuação apresentada nesta escala e o 

domínio “disfunção diurna” (componente 7) da escala IQSP. Nesta escala, disfunção 

diurna, se refere à dificuldade de se manter acordado durante atividades sociais e a falta 

de energia para realizar tarefas (questões 8 e 9). 

 

4.1.4 Responsividade 

 

Para avaliar a responsividade da escala, isto é, capacidade de mostrar uma 

resposta a uma intervenção terapêutica, avaliamos o grupo de pacientes que 

responderam no momento basal e após um mês de uma intervenção farmacológica, isto 



	 	 18	
	

	

é, aumento de dose, início ou mudança de tratamento. Diferenças associadas ao 

tratamento serão analisadas através do teste t de Student para dados pareados. 

 

4.2 Estudo de correlações 
 

Foram estudadas as correlações entre a pontuação obtida na escala e idade, sexo, 

índice de massa corporal, média da latência no teste de múltiplas latências no momento 

do diagnóstico, presença ou ausência do alelo HLA-DQB1*0602 e nível de hipocretina-1 

no líquido cefalorraquiano. A associação linear entre duas variáveis numéricas foi 

avaliada via correlação de Pearson ou Spearman. 

As comparações de médias entre dois grupos independentes foram realizadas 

utilizando-se o teste t de Student para amostras independentes. Já para se comparar as 

médias entre dois momentos de avaliação, empregou-se o teste t de Student para 

amostras pareadas. O teste t de Student apresenta como um dos pressupostos a 

normalidade na distribuição dos dados, o qual foi verificado utilizando-se o teste de 

Kolmogorov-Smirnov (apêndice 3). Em caso de violação deste pressuposto ou de grupos 

com pequeno número de casos, empregou-se alternativamente, o teste não paramétrico 

de Mann-Whitney.  

Para se avaliar os efeitos simultâneos de sexo, idade, IMC, tratamento, HLA-

DQB1*0602, SOREMP na PSG, hipocretina, latências do sono na (PSG), latências do 

REM, média das latências e SOREMPs (variáveis preditoras) sobre o escore de 

narcolepsia (variável dependente) foram ajustadas modelos de regressão linear múltiplas. 

Devido ao grande número de variáveis preditoras frente ao tamanho da amostra, foram 

selecionadas para os modelos iniciais as variáveis cujas associações com a variável 

dependente foram significantes a 20% na análise univariada. Em seguida as variáveis 

não significantes a 5% foram excluídas uma a uma por ordem de significância (método 

backward). O modelo de regressão linear apresenta também como um dos pressupostos 

a normalidade na distribuição dos dados, verificada via teste de Kolmogorov-Smirnov. 
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4.3 Análise Estatística 
 

Demais dados foram analisados descritivamente. Para as variáveis categóricas 

foram apresentadas frequências absolutas e relativas e para as variáveis numéricas, 

medidas-resumo (média, quartis, mínimo, máximo e desvio padrão). 

Para todos os testes estatísticos foram utilizados um nível de significância de 5%. 

As análises estatísticas foram realizadas com o uso do software estatístico SPSS 

20.0 e STATA 12. 
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5. RESULTADOS 
 

5.1 Modificações realizadas em cada etapa do processo de tradução e 
adaptação da escala 
 

5.1.1 Foward translation e primeiro consenso 

 

 Foi realizada tradução de cada questão, visando utilização de vocabulário simples 

e preciso, a fim de facilitar a leitura e eliminar sentidos dúbios. O termo “accès de sommeil” 

presente nas questões 1, 3, 4, 5, 6 e 7 tem como tradução literal a expressão “ataque de 

sono” que não é de conhecimento geral, mesmo entre os pacientes com NT1. Para 

minimizar dificuldade de compreensão, inicialmente foi acrescentado entre parênteses o 

termo “cochilo inesperado” para ilustrar o conceito em questão. 

 Na questão 3, na escala original em francês é apresentado o termo “activité” de 

forma isolada, tendo sido optado na versão brasileira a utilização da expressão 

“atividades do dia-a-dia” para evitar sentido dúbio. 

 A questão 15, foi estruturada de forma a facilitar a leitura e entendimento, porém 

mantendo o conceito e a graduação proposta na escala inicial. A tradução literal “De que 

forma seu sono da noite é perturbado?”, foi simplificada para “Seu sono da noite é 

perturbado?”, mantendo nas alternativas as graduações equivalentes à escala original 

“muito perturbado’, “perturbado”, “pouco perturbado” e “não é perturbado”.  

 

5.1.2 Backtranslation e segundo consenso 

 

 Após a tradução com as adaptações iniciais apresentadas acima, a escala foi 

traduzida para o francês por uma tradutora profissional com experiência em literatura 

médica e que não teve acesso a escala original. Esta nova versão obtida em francês foi 

comparada pelos pesquisadores com a escala original em francês, no que se notou 

grande concordância semântica, não sendo proposta nenhuma adaptação nesta etapa. 
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5.1.3 Questionário piloto 

 

 Durante a aplicação do questionário piloto com 10 pacientes com diagnósticos de 

NT1, observamos algumas dificuldades de compreensão, seja por algum vernáculo de 

uso não usual, algum conceito científico ou alguma expressão de sentido duvidoso.  

Na questão de número 2, alguns pacientes relataram que “preocupação” impunha 

uma maior gravidade ao que era questionado, sugerindo tratar-se de apenas receio. 

Porém o termo “receio”, não foi de compreensão de todos os voluntários. Assim, optamos 

por acrescentar os sinônimos “receio” e “preocupação” para englobar qualquer grau de 

afligimento com a situação e deixar compreensível a todos o conteúdo da questão. 

Na questão de número 4, alguns voluntários tiveram dificuldades em entender o 

conceito “vida social”. Optamos pela exemplificação, substituindo o termo pela expressão 

“vida com família e amigos”. De forma semelhante, mantendo a coerência, o termo foi 

alterado também na questão de número 10. 

Na questão de número 13, notamos dificuldades em responder sobre a frequência 

de paralisia do sono por desconhecimento da natureza exata do fenômeno. Julgamos 

melhor compreensão, quando a descrição do conceito foi acrescentada entre parênteses 

ao fim da questão. 

Após todas essas adaptações, os demais voluntários aprovaram as mudanças e 

não apontaram dúvidas ou sugestões 
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5.2 Perfil da Amostra 
 

Foram analisadas as informações de 52 pacientes durante consultas de rotina, 

sendo que 29 estavam em condições estáveis e 23 em mudança de tratamento. 

Analisando o fluxograma 1, observamos que 7 pacientes em condição estável, sem 

planejamento de mudança de tratamento, não se mostraram disponíveis para reavaliação. 

 
Fluxograma 1: Fluxograma com os participantes em cada situação de avaliação 

 

A média de idade foi de 37,6 anos (±12,0), sendo observada uma idade mínima 

de 18 anos e máxima de 70 anos. Conforme tabela 1, nota-se que 59,6% dos pacientes 

eram do sexo feminino, 47,8% fizeram tratamento, 93,2% tinham alelo HLA-DQB1*0602 

positivo e 31,3%, SOREMP na (PSG) basal. Com relação ao tratamento, 55,8% e 53,8% 

dos pacientes faziam uso de estimulante e anti-cataplético, respectivamente. Apenas 

30,7% estavam em uso concomitante de ambos os tratamentos. Dentre os pacientes em 

uso de estimulante, 55,2% em uso de metilfenidato, 37,9% em uso de modafinil e 6,9% 

em uso de lisdexanfetamina. Quanto aos anti-catapléticos, os pacientes estavam em uso 
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de venlafaxina, citalopram, imipramina, sertralina, selegilina e baclofeno, em diferentes 

doses, em monoterapia ou associações. 

 
 
Tabela 1 – Distribuição dos pacientes por sexo, tratamento, HLA-DQB1*602 e presença de 
SOREMP na PSG 

  N % 
Sexo 52 100,0 

Feminino 31 59,6 
Masculino 21 40,4 
      

Tratamento - estimulante 52 100,0 
Não  23 44,2 
Sim 29 55,8 
      

Tratamento - anti-
cataplético 

52 100,0 

Não  24 46,2 
Sim 28 53,8 
      

HLA 44 100,0 
Negativo 3 6,8 
Positivo 41 93,2 

Sem informação 8   
      

SOREMP PSG 48 100,0 
Não 33 68,8 
Sim 15 31,3 

Sem informação 4   
 
 

A tabela 2 apresenta as medidas-resumo da idade, IMC, nível de hipocretina no 

líquor, além de medidas neurofisiológicas como latência do sono e do sono REM na 

(PSG) basal, média das latências e quantidade de SOREMPs no TMLS. 

 
Tabela 2 – Medidas-resumo de idade, IMC, hipocretina, latências do sono na polissonografia basal, 
latências do REM, média das latências, SOREMPS e escore de narcolepsia 

  
Média Desvio 

Padrão Mínimo Máximo 1o. 
Quartil Mediana 3o. 

Quartil N 

Idade (anos) 37,6 12,0 18,0 70,0 32,0 36,0 44,5 52 
IMC (kg/m2) 30,9 6,3 21,0 49,4 26,4 30,6 33,1 47 
Hipocretina (pg/ml) 44,2 80,4 0,0 348,4 0,0 0,0 53,5 34 
Latência do sono – PSG (minutos) 10,2 14,2 0,2 77,0 2,3 5,7 10,8 48 
Latência do REM – PSG (minutos) 98,1 91,2 1,5 407,0 6,0 84,0 162,0 47 
Média das latências (minutos) 2,7 3,0 0,0 14,4 0,3 1,3 4,5 50 
SOREMPs 3,3 1,7 0,0 5,0 2,0 4,0 5,0 50 
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5.2.1 Escolaridade 
  

 A média de escolaridade na população estudada foi de 12,4 (±4,3) anos. Ao se 

avaliar de forma categorizada, temos os níveis de escolaridade definidos na tabela 2. 
  

Tabela 3: Distribuição da população de acordo com nível de escolaridade 

 Nível de 
Escolaridade N % 
Fundamental incompleto 7 13,5 
Fundamental completo 2 3,8 
Ensino Médio incompleto 3 5,8 
Ensino Médio Completo 10 19,2 
Superior incompleto 4 7,7 
Superior completo 10 19,2 
Pós-graduação 14 26,9 
Sem informação 2 3,8 
Total 52 100,0 

 

5.3 Validação da escala de Narcolepsia 
 
5.3.1 – Dimensionalidade  
 

Foi realizada a análise fatorial exploratória para com a finalidade de se avaliar a 

dimensionalidade sugerida pelos dados. 
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Tabela 4 - Cargas fatoriais, autovalores, porcentagem da variância explicada e coeficiente Alpha de Cronbachi dos 5 fatores da 
escala 

Itens Fatores Comunalidades 
Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

3. Seus ataques de sono irresistível (cochilos inesperados) são um 
incômodo para seu trabalho/estudo/atividade do dia-a-dia? 0,896 -0,014 0,095 0,114 0,098 0,835 

1. Você tem ataques de sono irresistível (cochilos inesperados) 
durante o dia? 0,865 0,128 0,073 -0,023 0,033 0,772 

6. Após um cochilo, quanto tempo mínimo até acontecer um novo 
ataque de sono irresistível (cochilo inesperado)? 0,801 0,047 0,149 0,080 0,351 0,796 

4. Seus ataques de sono irresistível (cochilos inesperados) 
representam um incômodo para sua vida social/familiar? 0,788 0,017 0,128 0,078 0,093 0,653 

2. Você tem receio de cochilar sem perceber, brutalmente (de uma 
hora pra outra)? 0,684 0,201 0,116 0,265 -0,334 0,703 

14. Essas paralisias causam desconforto? 0,092 0,944 0,010 -0,042 0,070 0,907 
13. Com que frequência você tem paralisia do sono no momento 
de dormir ou ao despertar? 0,129 0,893 0,033 0,224 -0,013 0,865 

9. Com que frequência você tem ataque de cataplexia parcial 
(rosto, pescoço, braço, joelho) desencadeada por emoções? 0,157 0,046 0,877 -0,213 0,041 0,721 

8. Com que frequência você tem ataques de cataplexia 
generalizada desencadeada por emoções (rir, prazer intenso, 
surpresa)? 

0,059 0,104 0,744 0,341 0,193 0,843 

10. Esses ataques de cataplexia trazem desconforto no meio 
profissional, social e familiar? 0,466 -0,149 0,585 0,369 0,245 0,777 

7. Seus ataques de sono irresistível (cochilos inesperados) trazem 
desconforto para dirigir? 0,258 -0,310 0,372 0,357 0,002 0,428 

15. Seu sono da noite é perturbado? 0,102 0,095 -0,021 0,856 0,042 0,755 
11. Com que frequência você tem alucinações no momento de 
dormir ou ao despertar? 0,122 0,151 0,225 0,673 0,433 0,729 

5. Após um cochilo, como você se sente geralmente? 0,129 -0,112 0,094 0,044 0,824 0,719 

12. Essas alucinações causam desconforto? 0,085 0,364 0,185 0,308 0,717 0,783 
Autovalores1 3,67 2,06 1,97 1,85 1,74   
Porcentagem (%) da variância total explicada1 24,46 13,71 13,10 12,36 11,60   
Porcentagem acumulada (%) da variância total explicada1 24,46 38,17 51,27 63,64 75,24   
Alpha de Cronbach 0,876 0,878 0,704 0,561 0,590   

1Rotação Varimax 
KMO=0,714 
Teste de esfericidade de Bartlett -c2 (105)= 391,45 (p<0,001) 
N=52 

 

De acordo com a tabela 4, a análise fatorial resultou em cinco fatores. Esses cinco 

fatores explicam 75,2% da variabilidade total dos 15 itens. A escolha deste número de 

fatores deu-se a partir do número de autovalores da matriz de correlação maiores do que 

um, já que um autovalor pequeno sugere uma pequena contribuição do fator na 

explicação das variações das variáveis originais. 

	
i	A	análise	fatorial	permite	a	decomposição	da	variância	de	cada	item	em	duas	partes:	parte	comum	e	parte	específica.	A	
parcela	da	variância	comum	–	devida	a	fatores	comuns	–	é	denominada	de	comunalidade.	Valores	inferiores	a	0,50	indicam	
que		os	itens	correspondentes	estão	pouco	representados	na	análise	fatorial	
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Os resultados da análise fatorial podem ser interpretados através das “cargas 

fatoriais”. Cada uma das “cargas fatoriais” representa a medida de correlação entre o 

fator derivado da análise e as medidas originais, podendo ser interpretada como se faz 

com um coeficiente de correlação de Pearson. A partir dos resultados apresentados pela 

tabela 4 pode-se interpretar os fatores como: 

 

• Fator 1– Ataque de sono: Valores altos deste indicador apontam a maiores 

incômodos/frequências/problemas nas questões: 3 “Seus ataques de sono 

irresistível (cochilos inesperados) são um incômodo para seu 

trabalho/estudo/atividade do dia-a-dia?”; 1 “Você tem ataques de sono irresistível 

(cochilos inesperados) durante o dia?”, 6 “Após um cochilo, quanto tempo mínimo 

até acontecer um novo ataque de sono irresistível (cochilo inesperado)?”, 4 “Seus 

ataques de sono irresistível (cochilos inesperados) representam um incômodo para 

sua vida social/familiar?” e 2 “Você tem receio de cochilar sem perceber, 

brutalmente (de uma hora pra outra)?”; 

• Fator 2 – Paralisia do sono: Valores altos deste indicador apontam 

maiores desconfortos na questão 14 “Essas paralisias causam desconforto?” e 

maiores frequências na questão 13 “Com que frequência você tem paralisia do sono 

no momento de dormir ou ao despertar?”; 

• Fator 3– Cataplexia: Valores altos deste indicador apontam maiores 

frequências no item 9 “Com que frequência você tem ataque de cataplexia parcial 

(rosto, pescoço, braço, joelho) desencadeada por emoções?”, item 8 “Com que 

frequência você tem ataques de cataplexia generalizada desencadeada por 

emoções (rir, prazer intenso, surpresa)?”, maiores desconfortos relacionados ao 

item 10 “Esses ataques de cataplexia trazem desconforto no meio profissional, 

social e familiar?” e 7 “Seus ataques de sono irresistível (cochilos inesperados) 

trazem desconforto para dirigir?”; 

• Fator 4– Alucinações e perturbação noturna do sono: Valores altos 

deste indicador apontam maiores perturbações nas questões 15 “Seu sono da 
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noite é perturbado?” e maiores frequências no item 11 “Com que frequência você 

tem alucinações no momento de dormir ou ao despertar?”; 

• Fator 5– Reparação do sono e alucinações: Valores altos deste indicador 

apontam maiores fadigas para a questão 5 “Após um cochilo, como você se sente 

geralmente?” e maiores desconfortos para o item 12 “Essas alucinações causam 

desconforto?”. 

Pode-se notar que o item 7 “Seus ataques de sono irresistível (cochilos 

inesperados) trazem desconforto para dirigir” apresentou as maiores cargas fatoriais nos 

fatores 3 e 4 em magnitudes similares, porém baixas (cerca de 0,30), sugerindo estar 

pouco correlacionado com esses fatores e demais. Além disso, apenas 42,8% de seu 

comportamento foi explicado pelos cinco fatores (comunalidade =0,428).  

Devido à limitação do tamanho da amostra do presente estudo, o item 7 não foi 

excluído da escala e o escore foi avaliado de forma geral (totalizando-se as pontuações 

dos 15 itens) sem considerar as dimensões sugeridas pela Análise Fatorial Exploratória. 

O Alpha de Cronbach é um coeficiente de confiabilidade (ou consistência) e 

mensura o quão bem um conjunto de itens mensura um único constructo latente, cujo 

valor depende do número de itens e da média das correlações entre os itens, não sendo 

considerado um teste estatístico. Quanto maior o número de itens ou quanto maior for a 

média das correlações entre os itens, maior será valor de Alpha de Cronbach, variando 

normalmente varia entre 0 e 1. Entretanto, na realidade não há limite inferior para este 

coeficiente. Quanto mais próximo de 1, maior será a consistência entre os itens de uma 

escalai. Dessa forma, ainda na tabela 4, pode-se notar consistência boas para os fatores 

1 e 2 (0,876 e 0,878, respectivamente), aceitável para o fator 3 (0,704) e pobres para os 

fatores 4 e 5 (0,561 e 0,590, respectivamente). Já o Alpha de Cronbach considerando-se 

os 15 itens foi de 0,828 indicando uma boa consistência interna. (tabela 5) 

 

 

 

	
i	George	e	Mallery	(George,	D.	e	Mallery,	P.,2003,	SPSS	for	Windows	step	by	step:	A	simple	guide	and	reference,	11.0	update	
–	4th.	Ed.	Boston:	Allyn	&	Bacon)	fornecem	algumas	regras:	0.9	–	Excelente;	De	0.8	a	0.9	(inclusive)	–	Bom;	De	0,7	a	0,8	
(inclusive)-	Aceitável;	De	0,5	a	0,7	(inclusive)	–	Pobre	e	abaixo	de	0,5	–	Inaceitável.	
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Tabela 5 – Correlação item-total corrigida, Alpha de Cronbach global e se o item for excluído 

  
Correlação 
Item – Total 

corrigida 

Alpha de 
Cronbach se 

o item for 
excluído 

Alpha de Cronbach Global = 0,828     
1. Você tem ataques de sono irresistível (cochilos inesperados) durante o dia? 0,528 0,814 
2. Você tem receio de cochilar sem perceber, brutalmente (de uma hora pra outra)? 0,459 0,818 
3. Seus ataques de sono irresistível (cochilos inesperados) são um incômodo para seu 
trabalho/estudo/atividade do dia-a-dia? 

0,601 0,813 

4. Seus ataques de sono irresistível (cochilos inesperados) representam um incômodo para sua vida 
social/familiar? 

0,539 0,815 

5. Após um cochilo, como você se sente geralmente? 0,319 0,825 
6. Após um cochilo, quanto tempo mínimo até acontecer um novo ataque de sono irresistível (cochilo 
inesperado)? 

0,649 0,804 

7. Seus ataques de sono irresistível (cochilos inesperados) trazem desconforto para dirigir? 0,315 0,826 
8. Com que frequência você tem ataques de cataplexia generalizada desencadeada por emoções (rir, 
prazer intenso, surpresa) (cataplexia = perda de força muscular)? 

0,517 0,814 

9. Com que frequência você tem ataque de cataplexia parcial (rosto, pescoço, braço, joelho) 
desencadeada por emoções? 

0,332 0,830 

10. Esses ataques de cataplexia trazem desconforto no meio profissional, social e familiar? 0,677 0,807 
11. Com que frequência você tem alucinações no momento de dormir ou ao despertar? 0,542 0,812 
12. Essas alucinações causam desconforto? 0,537 0,813 
13. Com que frequência você tem paralisia do sono no momento de dormir ou ao despertar? 0,358 0,828 
14. Essas paralisias causam desconforto? 0,287 0,828 
15. Seu sono da noite é perturbado? 0,369 0,823 

N=52. 
  

Conforme tabela 5, observa-se que o item 14 apresenta correlação item – total 

com valores inferiores a 0,3, indicando correlação baixa entre cada item e o escore 

formado com todos os demais itens da subescala, excluindo a participação do item em 

questão. Já os valores de Alpha de Cronbach excluindo-se um item por vez, não mostrou 

aumento considerável, indicando ausências de itens cujas exclusões poderiam aumentar 

a consistência interna. 

 
5.3.2 - Reprodutibilidade 

 
Para essa etapa, foram considerados apenas os escores de narcolepsia de 22 

pacientes que não sofreram mudança de tratamento entre uma avaliação e outra. As 

avaliações aconteceram em intervalo mínimo de 7 dias e máximo de 21 dias, com 

média de 9,2 dias. 

 
Tabela 6 – Correlação intraclasse da Escala NSS- Br 

Correlação 
intraclasse 

Intervalo de Confiança de 
95% p 

0,983 [0,959 ; 0,993] <0,001 
       N=22   
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Conforme tabela 6, nota-se excelente reprodutibilidade. Corroboram com estes 

resultados o gráfico 1. A correlação de Pearson entre os escores das duas avaliações foi 

de 0,985 (p<0,001). Essa relação pode ser visualizada no gráfico 1. 

 
 

 
Gráfico 1: Gráfico de dispersão das pontuações entre as duas avaliações dos escores de 
narcolepsia 

 
 
Bland-Altmani propuseram a visualização das diferenças e das médias das duas 

avaliações num gráfico de dispersão. Desta forma, o gráfico permite avaliar a magnitude 

da discordância – por meio da diferença em função do nível do escore (representada pela 

média). Se não ocorrer nenhum viés sistemático, espera-se observar pontos em torno do 

valor zero da diferença. Além disso, o gráfico apresenta um intervalo de confiança de 

95% para a diferença.  

 

	
i Bland JM, Altman DG (1986). Statistical methods for assessing agreement between two 
methods of clinical measurement. Lancet i, 307-310	
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4.55% (1/22) das observações apresentaram-se fora dos limites de concordância de 95% 
(-5,76; 5,58). 
A diferença média observada foi de -0.09. 
As médias dos escores variaram de 3,0 a 54,5. 

 
Gráfico 2: Gráfico de Bland-Altman para avaliação da concordância dos escores de narcolepsia 
 
 

Conforme gráfico 2, os pontos encontram-se dispersos de forma aleatória em torno 

do valor zero da diferença entre as duas mensurações.  

	

5.3.3 – Validação convergente 
 
Tabela 7 – Correlação de Pearson e Spearman entre escore de narcolepsia (1ª avaliação) e escores 
de ESE, ISPQ, componente 7 do ISPQ  

  Correlação  N 
  Estimativa p 
Escore de Epworth 0,456 0,001 52 
ISPQ 0,356 0,010 52 
Componente  7 IQSP1 0,407 0,003 52 

Correlação de Pearson ou Spearman(a). 
1Para comp 7 IQSP estimou-se a correlação de Spearman devido à pequena variação na amplitude (0 a 3). 
 
 

Os valores das correlações variam entre -1 (correlação negativa perfeita) e +1 

(correlação positiva perfeita). Valores de correlações próximos a zero indicam ausência 

de correlação entre variáveis. Dessa forma, de acordo com a tabela 7, observou-se uma 

fraca associação positiva entre o escore de narcolepsia e escores de ESE (rP= 0,456, 

p=0,001), de IQSP (rP= 0,356, p=0,010) e componente 7 do IQSP (rS= 0,407, p=0,003), 
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indicando que quanto maior o valor desses escores/pontuações, maior o escore de 

narcolepsia. Esses comportamentos podem ser visualizados no gráfico 3 a 5. 

 

 
Gráfico 3 – Gráfico dispersão entre o escore de narcolepsia e de Epworth 

 
 

 
Gráfico 4: Gráfico dispersão entre o escore de narcolepsia e de Pittsburgh 
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Gráfico 5: Gráfico dispersão entre o escore de narcolepsia e componente 7 - disfunção diurna do 

IQSP 
	
	
	
5.3.4 Responsividade 
 

Neste estudo, 23/52 (44,2%) pacientes tiveram seus tratamentos alterados. A 

tabela 8 apresenta as medidas-resumo dos escores de narcolepsia antes e 1 mês após 

a mudança de tratamento, onde observamos que a média de gravidade na primeira 

avaliação era 36,2 (± 6,1) e apresentou queda significativa para 30,5 ± (8,1).  (p<0,001)  

 
Tabela	8	–	Medidas-resumo	do	escore	de	narcolepsia	antes	e	1	mês	após	a	mudança	de	tratamento	

  
Média Desvio 

Padrão Mínimo Máximo 1o. Quartil Mediana 3o. Quartil N p 

Escore de narcolepsia                  <0,001 
1a. avaliação 36,2 6,1 28,0 49,0 31,0 35,0 42,0 23   
2a. avaliação 30,5 8,1 16,0 48,0 23,0 33,5 35,3 23   
2a. avaliação -1a. avaliação -5,7 3,6 -15,0 1,0 -8,3 -6,0 -3,0 23   

p - nível descritivo do teste t de Student para amostras pareadas. 
	
	



	 	 34	
	

	

	
Gráfico 6: Média e respectivo intervalo de confiança de 95% para escore de narcolepsia por 

momento de avaliação em pacientes com alteração de tratamento 
	
	

Conforme	 tabela	 8	 e	 gráfico	 6,	 observou-se	 uma	 redução	 na	 média	 do	 escore	 de	

narcolepsia,	1	mês	após	a	mudança	de	tratamento. 
	

 
5.4 Escore nas escalas clínicas 
 
 
 A pontuação média na primeira avaliação dos 52 pacientes avaliados foi de 33.94 

(± 11,24), variando de 3 a 54. Ao se considerar a divisão por grupos de gravidade, temos 

que 7,7% apresentam quadro leve, 11,5% moderado, 55,8% com quadro grave e 25% 

com sintomas muito graves. (tabelas 9 e 10) 

 A pontuação média na ESE é de 15,8 (± 5,7), variando de 0 a 23 pontos, já no 

ISQP a média foi de 11,5 (± 4,2), com valor mínimo de 3 e máximo de 19. 
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Tabela 9: Medidas-resumo do escore de gravidade de narcolepsia, escala de sonolência de 
Epworth e Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh 

  
Média Desvio 

Padrão Mínimo Máximo 1o. 
Quartil Mediana 3o. 

Quartil N 

NSS  33,9 11,2 3,0  54,0 29,25  34,0  42,0  52  
ESE 15,8 5,7 0 23,0 14,0 18,0 20,0 52 
IQSP 11,5 4,2 3,0 19,0 9,0 12,0 14,7 52 
 

 
Tabela 10: Distribuição dos pacientes quanto a classificação em grupos de gravidade pela NSS 

Classificação NSS N % 
Leve 4 6,5 
Moderado 6 9,7 
Grave 29 46,8 
Muito Grave 13 21,0 
Total 52 100,0 

Leve (pontuação entre 1-14), moderado (entre 15-28), grave (entre 29-42) e muito grave (acima de 43). 

 
 
5.5 Fatores associados ao escore de narcolepsia 
 

Conforme tabela 11, não se verificaram diferenças de médias do escore de 

narcolepsia por sexo (p=0,192), alelo HLA-DQB1*0602 (p=0,484), SOREMP na PSG 

(p=0,529) e tratamento com o uso de estimulante (p=0,441) ou uso de anti-cataplético 

(p=0,298). 
Tabela 11 – Medidas-resumo do escore de narcolepsia por sexo, alelo HLA-DQB1*0602, SOREMP – PSG e tratamento 

  
Média Desvio 

Padrão Mínimo Máximo 1o. 
Quartil Mediana 3o. 

Quartil N p 

Total 33,9 11,2 3,0 54,0 29,3 34,0 42,0 52 - 
Sexo                 0,192 

Feminino 32,3 10,9 3,0 46,0 29,0 32,0 40,0 31   
Masculino 36,4 11,5 6,0 54,0 30,5 39,0 43,5 21   

Tratamento - estimulante                 0,441 
Não 35,3 8,5 15,0 51,0 31,0 34,0 40,0 23   
Sim 32,9 13,0 3,0 54,0 27,0 34,0 42,5 29   

Tratamento - anti-
cataplético                 0,298 

Negativo 35,7 11,0 6,0 54,0 30,3 34,5 43,0 24   
Positivo 32,4 11,4 3,0 49,0 29,0 34,0 40,0 28   

HLA-DQB1*0602                 0,484a 
Negativo 26,7 18,6 6,0 42,0 - - - 3   
Positivo 34,4 11,3 3,0 54,0 29,5 35,0 43,0 41   

SOREMP PSG                 0,529 
Não 35,2 12,3 3,0 54,0 30,5 38,0 43,5 33   
Sim 32,9 9,8 12,0 46,0 30,0 34,0 40,0 15   

p - nível descritivo do teste t de Student ou de Mann-Whitney(a). 
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Durante a avaliação das pontuações em cada questão na escala de IQSP, 

observou-se pontuação alta no item 5, subitem h, relacionado a má qualidade de sono à 

noite devido a sonhos ruins e pesadelos. A pergunta “Durante o mês passado, com que 

frequência você̂ teve problemas de sono porque você̂ teve sonhos ruins?”, permitia as 

respostas com as respectivas pontuações: 0 para nunca no mês passado, 1 para menos 

de 1 vez por semana, 2 para 1 a 2 vezes por semana e 3 pontos para mais do que 2 

vezes por semana. Os dados podem ser observados na tabela 12.  

 
Tabela 12: Frequência de perturbação noturna do sono devido a sonhos ruins  

Pontuação N % 
0 15 24,2 
1 8 12,9 
2 7 11,3 
3 22 35,5 
Total 52 100,0 

0 nunca no mês passado, 1 menos de 1 vez por semana, 2 para 1 ou 2 vezes por semana e 3 para mais do que 2 
vezes por semana. 
 
 

Apesar de haver uma tendência, não houve correlação significante (rS= 0,261, 

p=0,062) para o item que avalia o sono noturno perturbado devido a sonhos ruins e o 

escore na escala NSS. (tabela 13) 
 
 
Tabela 13 - Correlação de Spearman entre escore de narcolepsia (1ª avaliação) e escores no item 
de sonhos ruins do IQSP 

  Correlação  N 
  Estimativa p 
Sonhos ruins IQSP 0,261 0,062 52 

Para o item sonhos ruins – IQSP, estimou-se a correlação de Spearman devido à pequena variação na 
amplitude (0 a 3). 
 
 
	

Conforme tabela 14, observou-se uma fraca associação negativa entre o escore 

de narcolepsia e latências do sono na PSG (rP=-0,296, p=0,041) indicando que quanto 

maior o valor da latência do sono na PSG, menor o escore de narcolepsia. Este 

comportamento pode ser visualizado no gráfico 7. 
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Tabela 14 - Correlação de Pearson e Spearman entre escore de narcolepsia e idade, IMC, hipocretina, 
latências do sono – PSG, latências do REM, média das latências, SOREMPS 

 Correlação N 

 Estimativa p  

Idade (anos) 0,002 0,989 52 
IMC (kg/m2) 0,092 0,538 47 
Hipocretina -0,061 0,731 34 
Latência do sono – PSG (minutos) -0,296 0,041 48 
Latência do REM – PSG (minutos) 0,176 0,238 47 
Média das latências (minutos) -0,006 0,965 50 
SOREMPs1 -0,128a 0,377 50 

         Correlação de Pearson ou Spearman(a). 
1Para SOREMPS estimou-se a correlação de Spearman devido à pequena variação na amplitude (0 a 5). 
 

 

 
Gráfico	7:	Gráfico	de	dispersão	entre	escore	de	narcolepsia	e	latência	do	sono	na	PSG	

	
	

A seguir, foi ajustado um modelo de regressão linear múltipla tendo como variável 

dependente o escore de narcolepsia e como variáveis preditoras no modelo inicial, sexo 

e latências do sono na PSG (significantes a 20% na análise univariada).  
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Tabela 15 - Estimativas do modelo de regressão linear múltipla para escore de narcolepsia 
  Coeficiente (IC95%) p Coeficiente (IC95%) p 
Constante 34,98  (30,14 a 39,83) <0,001 36,87  (32,89 a 40,85) <0,001 
Sexo masculino (ref.= feminino) 4,37  (-2,13 a 10,87) 0,182 - - 
Latência do sono - PSG -0,23  (-0,46 a -0,01) 0,045 -0,24  (-0,47 a -0,01) 0,041 
N 48   48   
R2 12,3%   8,8%   
R2 ajustado 8,4%   6,8%   

Teste de Kolmogorov-Smirnov para normalidade do modelo final (p=0,418). 
	
	

Conforme tabela 15, permaneceu significante no modelo apenas a variável 

latências do sono na PSG (p=0,041). Dessa forma, o aumento de 1 unidade em latência 

do sono na PSG basal acarreta uma redução de 0,24 (IC95%: -0,47 a -0,01) pontos no 

escore de narcolepsia.  
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6. DISCUSSÃO 
	
	 A NSS é a primeira ferramenta de avaliação ampla para avaliar a pluralidade dos 

sintomas da narcolepsia. É um instrumento breve e de fácil aplicação clínica. A escala de 

gravidade de narcolepsia foi traduzida, adaptada e validada para o português do Brasil a 

partir da original em francês. 

 A população em estudo é de alta escolaridade, com média de 12,4 (±4,3) anos de 

estudo. Na análise categórica, 46% dos participantes brasileiros tinha nível superior ou 

pós-graduação. No estudo francês, 58,8% dos pacientes apresentava escolaridade 

superior a 12 anos.  

Os pacientes já estavam sob acompanhamento com o diagnóstico estabelecido 

de NT1, em tratamento e já sob educação continuada sobre a doença. Mesmo com essas 

características associada a alta escolaridade, durante a fase piloto surgiram algumas 

dúvidas sobre natureza de alguns sintomas da narcolepsia e alguns termos foram 

considerados de difícil compreensão, tendo sido necessárias algumas adaptações na 

escala. 

 Mesmo com a escolha de uma amostra de conveniência, limitada pela 

disponibilidade de pacientes com diagnóstico definitivo de NT1 em nosso serviço, 

conseguimos uma amostragem satisfatória, definida pelo coeficiente de adequação da 

amostra KMO superior a 0,7. Tanto a população de estudo da versão francesa e chinesa, 

apresentaram também amostras adequadas, ao se avaliar 175 e 122 participantes 

respectivamente, definidas pelo coeficiente KMO de 0,79 e 0,728. 

O alto coeficiente alfa de Cronbach para a NSS-BR confirma ótima consistência 

interna da escala. Os coeficientes de correlação ítem-score total foram aceitáveis, com a 

maioria dos itens com coeficiente maior que 0,3. Exceção encontrada para pergunta 14, 

sobre o impacto das alucinações relacionadas ao sono, cujo coeficiente foi de 0,287. 

Apesar de coeficiente inferior ao esperado, não houve mudança no coeficiente alfa de 

Cronbach global no cálculo com exclusão dessa questão. Levando isso em consideração, 

decidimos manter as 15 perguntas como a escala original. Talvez uma melhor correlação 

também relacionada a essa questão possa ser encontrada quando a escala for aplicada 

a uma amostra maior. Contrariamente aos nossos achados, a escala original francesa e 

a versão chinesa apresentaram um coeficiente, respectivamente igual ou inferior a 0,3 
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para a questão 5, “Como você se sente geralmente depois de um desses ataques de 

sono?”. Não há uma razão clara para essa diferença, embora possa estar relacionada a 

diferenças culturais entre essas populações. 

Ao se avaliar através da análise fatorial, a presença de sub-escalas, encontramos 

5 fatores, o que difere da avaliação da escala original e da validação da versão chinesa, 

onde ambos identificaram 3 fatores. A questão 7 “Seus ataques de sono irresistível 

(cochilos inesperados) trazem desconforto para dirigir?” na versão brasileira apresentou 

baixa comunalidade, mostrando má correlação com os outros itens. Acreditamos que isto 

esteja relacionado com a alta frequência de pacientes avaliados que não dirigem, sendo 

ou não o motivo para tal o impacto da doença. 

A escala NSS-BR apresentou estabilidade temporal com boa reprodutibilidade. 

Através do teste-reteste dos participantes em condição clínica estável, em reavaliação 

padronizada com entrevistas espaçadas por um intervalo de no mínimo uma semana e 

máximo de 3 semanas, notamos uma alta correlação intraclasse. A versão original 

francesa da escala também apresentou correlação intraclasse satisfatória de 0,85 entre 

os 21 pacientes sob tratamento em dose estável, porém entrevistas com intervalo médio 

entre as duas avaliações de 118 dias. No estudo de validação chinês, 14 pacientes foram 

reavaliados em terapia estável, com média de intervalo entre entrevistas de 60 dias. 

Ao se reavaliar os participantes que, em consulta, foi decidido por alguma 

mudança no regime de tratamento, após intervalo mínimo de um mês da avaliação basal, 

a escala foi sensível o suficiente para identificar a mudança clínica. Neste intervalo de 

tempo, notamos redução do escore de gravidade, sugerindo efetividade na mudança da 

estratégia terapêutica.  

Em conjunto, a análise das reavaliações dos pacientes, evidencia que a escala 

NSS-BR apresentou-se pouco variável em pacientes com manutenção do esquema 

terapêutico e revelou diminuição significante da gravidade em pacientes em que foi 

indicada aumento de dose, início de droga ou troca de medicamentos. 

A NSS-BR apresentou significante correlação positiva com a ESS, o PSQI e 

especificamente com a componente disfunção diurna do PSQI. A correlação observada 

foi fraca para o PSQI e moderada para ESS e componente 7 da PSQI, o que sugere que, 
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apesar de haver uma validação convergente, as demais escalas não são suficientes para 

avaliar os mesmos aspectos ponderados pela escala de gravidade de narcolepsia.  

A pontuação média dos pacientes brasileiros foi maior que a apresentada pelos 

pacientes franceses e chineses sob tratamento. A média encontrada no Brasil foi de 33,94 

(±11,227), na França de 21,57 (±8,54) e na China de 25.44 (±11,21). Na avaliação 

categórica, notamos que 81% dos nossos pacientes tem pontuação grave ou muito grave 

contra 47,2% dos participantes franceses. Em parte, os dados estão relacionados com o 

fato de que os pacientes brasileiros estão inseridos num serviço de referência 

especializado que recebe encaminhamento de casos de manejo mais difícil de todo país. 

Possivelmente há também relação com a maior dificuldade de acesso ao tratamento no 

Brasil, sendo que nenhum dos estimulantes tem distribuição gratuita pelo sistema público, 

assim como poucos antidepressivos anticatapléticos. Além disso, alguns fármacos com 

boa efetividade no controle de cataplexia, fragmentação noturna do sono e sintomas 

relacionados ao REM como o oxibato de sódio (21) e outras opções de estimulantes como 

o pitolisante e armodafinil não são aprovados pela vigilância nacional de saúde. 

Encontramos uma correlação negativa entre a latência do sono na PSG noturna 

no momento do diagnóstico e a gravidade de narcolepsia no momento da entrevista 

clínica. A cada minuto a menos na latência do sono, a pontuação na NSS-BR aumenta 

0,24 pontos. Possivelmente a baixa latência do sono noturno pode ser um fator 

prognóstico, inferindo maior gravidade dos sintomas da narcolepsia, mesmo após 

introdução do tratamento. Achado semelhante ainda não foi descrito na literatura e 

portanto, esse dado precisa ser reproduzido em estudo direcionado, com avaliação de 

causalidade e com uma população maior de estudo. 

Apesar das hipóteses inicialmente levantadas, não foram encontradas correlações 

significativas entre a NSS-BR e IMC, dosagem de hipocretina no líquor e parâmetros 

neurofisiológicos no TMLS. 

Sintomas oníricos como sonhos ruins, sonhos lúcidos, pesadelos e sonhos épicos 

também são descritos nos pacientes com narcolepsia. (39, 40) Apesar da alta frequência 

de perturbação do sono noturno por sonhos ruins e pesadelos visto no item do IQSP, não 

houve correlação desta pontuação com o escore na NSS. Sintomas oníricos não são 

avaliados na escala de gravidade. 



	 	 43	
	

	

Algumas dificuldades foram encontradas durante a elaboração desta pesquisa. A 

maior refere-se à limitação da amostra devido a raridade da doença e subdiagnóstico no 

país. Porém, apesar do uso de amostra por conveniência a amostra mostrou-se 

satisfatória. A amostra dos pacientes em acompanhamento em nosso serviço apresenta 

alta escolaridade, o que não representa a realidade da população geral brasileira. 

Outra dificuldade encontrada foi a avaliação de pacientes com primodiagnóstico. 

Porém com a avaliação dos pacientes em mudança de esquema terapêutico 

conseguimos evidenciar a responsividade da escala frente a ajustes medicamentosos.  

Conseguimos avaliação teste-reteste com intervalo mais padronizado do que os 

estudos francês e chinês, o que garante melhor interpretação da correlação intraclasse 

da escala. 
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7. CONCLUSÃO 
 

 Este é o primeiro estudo de validação da NSS para o português do Brasil e o 

primeiro a avaliar a população latina. A NSS é uma ferramenta breve, de rápida aplicação, 

capaz de avaliar a frequência e impacto dos sintomas da narcolepsia. Consegue avaliar 

os principais sintomas da narcolepsia, sendo eles, a sonolência excessiva diurna, 

cataplexia, paralisia do sono, alucinações associadas ao sono e fragmentação noturna 

do sono. 

 A versão brasileira da NSS apresenta bons parâmetros psicométricos para 

avaliar a população brasileira de pacientes com narcolepsia tipo 1 em acompanhamento 

clínico. Os dados do presente estudo apoiam o uso deste instrumento no seguimento 

clínico e na utilização em estudos de pesquisa e ensaios clínicos. 

 Não foram encontradas correlações entre a gravidade subjetiva dos sintomas da 

narcolepsia e IMC, dosagem de hipocretina no líquor e parâmetros neurofisiológicos no 

TMLS. Porém, a latência do sono na PSG basal pode ser um fator associado a maior 

gravidade dos pacientes, mesmo após início de tratamento médico.  
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Anexo 1 
Ficha de coleta de dados – Grupo de Pesquisa Narcolepsia 

 

Nome: 

Número do Prontuário:  
Idade: 

Início do seguimento neste serviço: 

Polissonografia basal: 

- IAH: _____ 

- Latência início do sono: _____ 

- Latência sono REM: _______             SOREMP (   ) sim     (    ) não 

- Tempo total de sono:  ______   ≥6h:         (   ) sim      (    ) não 

- Índice de microdespertares: ______ 

Teste de múltiplas latências:  

- Média das latências: _______    ≤8 min    (   ) sim       (    ) não 

- SOREMPS: _______      ≥2 

HLA-DQB1*0602 (   ) positivo   (   ) negativo    (    ) não colhido 

Hipocretina LCR _____     ≤110mg/dl (   ) sim     (    ) não   (   ) não colhido 

Cataplexia - frequência: _____ 

                  - tipo: (    ) focal     (    ) generalizada 

Paralisia do sono – frequência: ____ 

Alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas – frequência: ____ 

Despertares noturnos – frequência na noite: _____ 

- frequência na semana: ___ 

Noctúria – frequência na noite: 

  -frequência na semana: 

Roncos:                     (    ) sim    (    ) não 

Apneia presenciada:  (    ) sim    (    ) não 

Epworth: ____ 

Pittsburgh: ____    disfunção diurna (componente 7): _____ 

Escala de gravidade de narcolepsia: ____ 

Escala de cataplexia de Stanford:   _____ 

Peso: ____    Altura: ____   IMC: _____ 

CA: _____   PA: ___________________ 
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Anexo 2 
Échelle de sévérité de la narcolepsie  

En tenant compte des signes de votre maladie sur le dernier mois. 

1. Avez-vous des accès de sommeil irrésistibles pendant la journée ? 
5 q  > 1 épisode par jour 
4 q > 1 par semaine 
3 q > 1 par mois 
2 q > 1 par an  
1 q  < 1 épisode par an 
0 q jamais 

2. Êtes-vous inquiet(e) à l'idée de vous endormir (sans vous en apercevoir, brutalement…) ? 
3 q très inquiet(e) 
2 q inquiet(e) 
1 q peu inquiet(e) 
0 q pas inquiet(e) du tout ? 

3. Vos accès de sommeil sont-ils une gêne pour votre travail /activité ? 
3 q très importante 
2 q importante 
1 q peu importante 
0 q aucunement actuellement / pas de récidive d’accès de sommeil   

4. Vos accès de sommeil représentent-ils une gêne pour votre vie sociale/familiale ? 
3 q très importante 
2 q importante 
1 q peu importante 
0 q aucunement actuellement / pas de récidive d’accès de sommeil   

5. Après un accès de sommeil, comment vous sentez vous généralement ? 
0 q très en forme/pas de récidive d’accès de sommeil 
1 q en forme 
2 q fatigué(e) 
3 q très fatigué(e) 

6. Après un accès de sommeil, quelle est la durée minimum avant un autre accès ? 
5q < 1 heure 
4q entre 1 et 3 heures 
3q entre 3 et 6 heures 
2q entre 6 et 8 heures 
1q > 8 heures 
0q pas d'accès irrésistible 

7. Vos accès de sommeil représentent-ils une gêne pour la conduite ? 
3 q très importante 
2 q importante 
1 q peu importante 
0 q aucunement actuellement / je ne conduis pas  

8. A quelle fréquence avez-vous des attaques de cataplexie généralisées lors des émotions (rire, plaisir intense, 
surprise) (cataplexie = perte du tonus musculaire) ? 

5 q > 1 épisode par jour 
4 q > 1 épisode par semaine 
3 q > 1 épisode par mois 
2 q > 1 épisode par an 
1 q < 1 épisode par an 
0 q jamais / pas de cataplexie généralisée 
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9. A quelle fréquence avez-vous des attaques de cataplexie partielles (visage, cou, bras, genoux) lors des 
émotions ? 

5 q > 1 épisode par jour 
4 q > 1 épisode par semaine 
3 q > 1 épisode par mois 
2 q > 1 épisode par an 
1 q < 1 épisode par an 
0 q jamais/ pas de cataplexie partielle 
 

10. Ces attaques de cataplexie représentent-elles une gêne dans les domaines professionnels, sociaux et 
familiaux ? 

3 q très importante 
2 q importante 
1 q peu importante 
0 q aucunement actuellement / pas de cataplexie 
 

11. A quelle fréquence avez-vous des hallucinations au moment de vous endormir ou de vous réveiller ? 
5 q > 1 épisode par jour 
4 q > 1 épisode par semaine 
3 q > 1 épisode par mois 
2 q > 1 épisode par an 
1 q < 1 épisode par an 
0 q jamais / pas d’hallucination 
 

12. Ces hallucinations représentent-elles une gêne ? 
3 q très importante 
2 q importante 
1 q peu importante 
0 q aucunement actuellement / pas d’hallucination 
 

13. A quelle fréquence avez-vous des paralysies du sommeil au moment de vous endormir ou de vous 
réveiller ?    

5 q > 1 épisode par jour 
4 q > 1 épisode par semaine 
3 q > 1 épisode par mois 
2 q > 1 épisode par an 
1 q < 1 épisode par an 
0 q jamais / pas de paralysie de sommeil 
 

14. Ces paralysies représentent-elles une gêne ? 
3 q très importante 
2 q importante 
1 q peu importante 
0 q aucunement actuellement/ pas de paralysie de sommeil 
 

15. Votre sommeil de nuit est-il perturbé de façon ? 
3 q très importante 
2 q importante 
1 q peu importante 
0 q aucunement actuellement	
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Anexo 3 

ÍNDICE DE QUALIDADE DE SONO DE PITTSBURGH 

As questões seguintes referem-se aos seus hábitos de sono durante o mês passado. 
Suas respostas devem demonstrar, de forma mais precisa possível, o que aconteceu na 
maioria dos dias e noites apenas desse mês. Por favor, responda a todas as questões.  

1) Durante o último mês, quando você geralmente foi para cama ã noite?  

Hora usual de deitar-se: ...............................  

2) Durante o último mês, quanto tempo (em minutos) você geralmente levou para dormir 
à noite?  

Número de minutos.........................................  

3) Durante o último mês, quando você geralmente se levantou de manhã? 

 Horário habitual de levantar:............................  

4) Durante o último mês, quantas horas de sono você̂ teve apor noite? (Este pode ser 
diferente do número de horas que você̂ permaneceu na cama)  

Horas de sono por noite:..................................  

Para cada uma das questões abaixo, marque a melhor (uma) resposta. Por favor, 
responda a todas as questões.  

5) Durante o último mês, com que frequência você̂ teve dificuldade de dormir porque 
você̂...  

a. não conseguia dormir em 30 minutos  

• (  ) nunca no mês passado  
• (  ) menos de uma vez por semana  
• (  ) uma ou duas vezes por semana  
• (  ) três ou mais vezes por semana  

b. Despertou no meio da noite ou de manhã cedo 

• (  ) nunca no mês passado  
• (  ) menos de uma vez por semana  
• (  ) uma ou duas vezes por semana  
• (  ) três ou mais vezes por semana  
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c. Precisou levantar-se para ir ao banheiro  

• (  ) nunca no mês passado  
• (  ) menos de uma vez por semana  
• (  ) uma ou duas vezes por semana  
• (  ) três ou mais vezes por semana  

d) Não conseguia respirar confortavelmente  

• (  ) nunca no mês passado  
• (  ) menos de uma vez por semana  
• (  ) uma ou duas vezes por semana  
• (  ) três ou mais vezes por semana  

e) Tossiu ou roncou forte 

• (  ) nunca no mês passado  
• (  ) menos de uma vez por semana  
• (  ) uma ou duas vezes por semana  
• (  ) três ou mais vezes por semana  

f) Sentiu muito frio  

• (  ) nunca no mês passado  
• (  ) menos de uma vez por semana  
• (  ) uma ou duas vezes por semana  
• (  ) três ou mais vezes por semana  

g) Sentiu muito calor  

• (  ) nunca no mês passado  
• (  ) menos de uma vez por semana  
• (  ) uma ou duas vezes por semana  
• (  ) três ou mais vezes por semana  

h) Tinha sonhos ruins  

• (  ) nunca no mês passado  
• (  ) menos de uma vez por semana  
• (  ) uma ou duas vezes por semana  
• (  ) três ou mais vezes por semana  

i) Teve dor  

• (  ) nunca no mês passado  
• (  ) menos de uma vez por semana  



	 	 7	
	

	

• (  ) uma ou duas vezes por semana  
• (  ) três ou mais vezes por semana  

j) outra razão (por favor, descreva) ............................................... 

k) Com que frequência, durante o último mês, você teve dificuldade de dormir devido a 
essa razão? 

• (  ) nunca no mês passado  
• (  ) menos de uma vez por semana  
• (  ) uma ou duas vezes por semana  
• (  ) três ou mais vezes por semana  

6) Durante o último mês, como você̂ classificaria a qualidade do seu sono de uma 
maneira geral?  

• (  ) muito boa  
• (  ) boa 
• (  ) ruim  
• (  ) muito ruim  

7) Durante o último mês, como que frequência você̂ tomou medicamento (prescrito ou 
por conta própria) para lhe ajudar a dormir?  

• (  ) nunca no mês passado  
• (  ) menos de uma vez por semana  
• (  ) uma ou duas vezes por semana  
• (  ) três ou mais vezes por semana  

8) No último mês, com que frequência você teve dificuldade em ficar acordado 
enquanto estava dirigindo, fazendo refeições, ou participava de uma atividade social 
(festa, reunião de amigos, trabalho, estudo)?  

o (  ) nunca no mês passado  
o (  ) menos de uma vez por semana  
o (  ) uma ou duas vezes por semana  
o (  ) três ou mais vezes por semana  

9) Durante o último mês, quão problemático foi para você manter o entusiasmo 
(ânimo) para fazer as coisas (suas atividades habituais)?  

• (  ) nenhuma dificuldade  
• (  ) um problema leve 
• (  ) um problema razoável  
• (  ) um grande problema 
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10) Você̂ tem um(a) parceiro [esposo(a)] ou colega de quarto?  

• (  ) não 
• (  ) Parceiro ou colega, mas em outro quarto 
• (  ) Parceiro no mesmo quarto, mas não na mesma cama  
• (  ) Parceiro na mesma cama 

Se você̂ tem um parceiro ou colega de quarto, pergunte a ele/ela com que 
frequência, no último mês, você teve:  

a) Ronco forte 

• (  )nunca no mês passado  
• (  )menos de uma vez por semana  
• (  )uma ou duas vezes por semana  
• (  )três ou mais vezes por semana  

b) Longas paradas na respiração enquanto dormia  

• (  )nunca no mês passado 
• (  )menos de uma vez por semana  
• (  )uma ou duas vezes por semana  
• (  )três ou mais vezes por semana  

c) Contrações ou puxões nas pernas enquanto você dormia  

• (  )nunca no mês passado 
• (  )menos de uma vez por semana   
• (  )uma ou duas vezes por semana  
• (  )três ou mais vezes por semana  

d) Episódios de desorientação ou confusão durante a noite?  

• (  )nunca no mês passado  
• (  )menos de uma vez por semana  
• (  )uma ou duas vezes por semana  
• ( )três ou mais vezes por semana 

e) Outras inquietações durante o sono (por favor, descreva):  
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Anexo 4 
 

Escala de Sonolência de Epworth 
 

Qual a probabilidade de você̂ cochilar ou adormecer nas situações abaixo – e não 

apenas sentir-se cansado?  

Este questionário refere-se ao seu modo de vida habitual nos últimos tempos. Mesmo 

que não tenha feito passado por alguma dessas situações ultimamente, tente imaginar 

como é que elas o afetariam. Use a escala que se segue para escolher o número mais 

apropriado para cada situação:  

0 – nenhuma probabilidade de pegar no sono;  

1 – pequena probabilidade de pegar no sono; 

2 –probabilidade média de pegar no sono; 

3 – grande probabilidade de pegar no sono.  

(  ) Sentado lendo um livro; 

(  ) Sentado vendo televisão; 

(  ) Sentado inativo em lugar público (por exemplo, sala de espera, cinema ou reunião); 

(  ) Como passageiro num carro durante uma hora sem paragem; 

(  ) Deitado descansando à tarde quando as circunstâncias permitem; 

(  ) Sentado conversando com alguém; 

(  ) Sentado calmamente após um almoço sem ter bebido álcool; 

(  ) Ao volante parado no transito durante alguns minutos;  
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Apêndice 1 
 

Versão Brasileira da Narcolepsy Severity Scale (NSS-BR) 
 
Tendo em consideração os sintomas apresentados no último mês.  
 

1.Você tem ataques de sono irresistível (cochilos inesperados) durante o dia? 

5 q > 1 episódio por dia 
4 q > 1 por semana 
3 q > 1 por mês  
2 q > 1 por ano 
1 q < 1 episódio por ano 
0 q nunca 

 
2. Você tem receio de cochilar sem perceber, brutalmente (de uma hora pra outra)? 
3 q tenho muito receio  
2 q tenho receio  
1 q pouco receio  
0 q nenhum receio 
 
3. Seus ataques de sono irresistível (cochilos inesperados) são um incômodo para seu 
trabalho/estudo/atividade do dia-a-dia? 
3 q incômodo muito importante  
2 q incômodo importante 
1 q incômodo pouco importante 
0 q nenhum incômodo/não tenho episódios de sono irresistíveis  
 
4. Seus ataques de sono irresistível (cochilos inesperados) representam um incômodo para sua vida 
social/familiar? 
3 q incômodo muito importante 
2 q incômodo importante 
1 q incômodo pouco importante 
0 q nenhum incômodo/não tenho episódios de sono irresistíveis 
 
5. Após um cochilo, como você se sente geralmente? 
0 q totalmente descansado/não tenho episódios de cochilos 
1 q descansado 
2 q fatigado 
3 q muito fatigado 
 
6. Após um cochilo, quanto tempo mínimo até acontecer um novo ataque de sono irresistível 
(cochilo inesperado)? 
5q < 1 hora 
4q entre 1 e 3 horas 
3q entre 3 e 6 horas 
2q entre 6 e 8 horas 
1q > 8 horas 
0q sem cochilos inesperados 
 
7. Seus ataques de sono irresistível (cochilos inesperados) trazem desconforto para dirigir? 
3 q desconforto muito importante 
2 q desconforto importante 
1 q desconforto pouco importante 
0 q nenhum desconforto/eu não dirijo 
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8. Com que frequência você tem ataques de cataplexia generalizada desencadeada por emoções (rir, 
prazer intenso, surpresa) (cataplexia = perda de força muscular)? 
5 q > 1 episódio por dia 
4 q > 1 episódio por semana  
3 q > 1 episódio por mês 
2 q > 1 episódio por ano 
1 q < 1 episódio por ano  
0 q  nunca/não tenho cataplexia generalizada 
 
9. Com que frequência você tem ataque de cataplexia parcial (rosto, pescoço, braço, joelho) 
desencadeada por emoções? 
5 q > 1 episódio por dia 
4 q > 1 episódio por semana 
3 q > 1 episódio por mês 
2 q > 1 episódio por ano 
1 q < 1 episódio por ano  
0 q  nunca/não tenho cataplexia parcial  

 
10. Esses ataques de cataplexia trazem desconforto no meio profissional, social e familiar? 
3 q desconforto muito importante  
2 q desconforto importante 
1 q desconforto pouco importante 
0 q nenhum desconforto/ não tenho cataplexia 
 
11. Com que frequência você tem alucinações no momento de dormir ou ao despertar? 
5 q > 1 episódio por dia 
4 q > 1 episódio por semana 
3 q > 1 episódio por mês 
2 q > 1 episódio por ano 
1 q < 1 episódio por ano 
0 q  nunca/não tenho alucinações 
 
12. Essas alucinações causam desconforto? 
3 q desconforto muito importante 
2 q desconforto importante 
1 q desconforto pouco importante 
0 q não causam desconforto/ não tenho alucinações  
 
13. Com que frequência você tem paralisia do sono no momento de dormir ou ao despertar?  
5 q > 1 episódio por dia 
4 q > 1 episódio por semana 
3 q > 1 episódio por mês 
2 q > 1 episódio por ano  
1 q < 1 episódio por ano  
0 q nunca/não tenho paralisia do sono 
 
14. Essas paralisias causam desconforto? 
3 q desconforto muito importante 
2 q desconforto importante 
1 q desconforto pouco importante 
0 q nenhum desconforto/ não tenho paralisia do sono  
 
15. Seu sono da noite é perturbado? 
3 q muito perturbado  
2 q perturbado 
1 q pouco perturbado  
0 q não é perturbado 
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Apêndice 2 
Tabela	I	–	Distribuição	dos	pacientes	por	respostas	dos	15	itens	da	escala	NSS-Br	
  N % 
1. Você tem ataques de sono irresistível (cochilos inesperados) durante o 
dia? 

52 100,0 

 nunca 2 3,8 
 < 1 episódio por ano 4 7,7 
 > 1 por mês  11 21,2 
 > 1 por semana 35 67,3 
 > 1 episódio por dia     

2. Você tem receio de cochilar sem perceber, brutalmente (de uma hora 
pra outra)? 

52 100,0 

 nenhum receio 6 11,5 
 pouco receio  8 15,4 
 tenho receio  11 21,2 
 tenho muito receio  27 51,9 

3. Seus ataques de sono irresistível (cochilos inesperados) são um 
incômodo para seu trabalho/estudo/atividade do dia-a-dia? 

52 100,0 

 nenhum incômodo/não tenho episódios de sono irresistíveis  4 7,7 
 incômodo pouco importante 3 5,8 
 incômodo importante 8 15,4 
 incômodo muito importante  37 71,2 

4. Seus ataques de sono irresistível (cochilos inesperados) representam 
um incômodo para sua vida social/familiar? 

52 100,0 

 nenhum incômodo/não tenho episódios de sono irresistíveis 5 9,6 
 incômodo pouco importante 9 17,3 
 incômodo importante 10 19,2 
 incômodo muito importante 28 53,8 

5. Após um cochilo, como você se sente geralmente? 52 100,0 
 totalmente descansado/não tenho episódios de cochilos 21 40,4 
 descansado 19 36,5 
 fatigado 6 11,5 
 muito fatigado 6 11,5 

6. Após um cochilo, quanto tempo mínimo até acontecer um novo ataque 
de sono irresistível (cochilo inesperado)? 

52 100,0 

 sem cochilos inesperados 4 7,7 
 > 8 horas 4 7,7 
 entre 6 e 8 horas 4 7,7 
 entre 3 e 6 horas 7 13,5 
 entre 1 e 3 horas 22 42,3 
 < 1 hora 11 21,2 

7. Seus ataques de sono irresistível (cochilos inesperados) trazem 
desconforto para dirigir? 

52 100,0 

 nenhum desconforto/eu não dirijo  38 73,1 
 desconforto importante 3 5,8 
 desconforto muito importante 11 21,2 

8. Com que frequência você tem ataques de cataplexia generalizada 
desencadeada por emoções (rir, prazer intenso, surpresa) 

52 100,0 

  nunca/não tenho cataplexia generalizada 12 23,1 
 < 1 episódio por ano  9 17,3 
 > 1 episódio por ano 5 9,6 
 > 1 episódio por mês 7 13,5 
 > 1 episódio por semana  12 23,1 
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 > 1 episódio por dia 7 13,5 
9. Com que frequência você tem ataque de cataplexia parcial (rosto, 
pescoço, braço, joelho) desencadeada por emoções? 

52 100,0 

      
  nunca/não tenho cataplexia parcial  8 15,4 
 < 1 episódio por ano  5 9,6 
 > 1 episódio por ano 4 7,7 
 > 1 episódio por mês 9 17,3 
 > 1 episódio por semana 7 13,5 
 > 1 episódio por dia 19 36,5 

10. Esses ataques de cataplexia trazem desconforto no meio profissional, 
social e familiar ? 

52 100,0 

 nenhum desconforto/ não tenho cataplexia 7 13,5 
 desconforto pouco importante 4 7,7 
 desconforto importante 8 15,4 
 desconforto muito importante  33 63,5 

11. Com que frequência você tem alucinações no momento de dormir ou 
ao despertar? 

52 100,0 

  nunca/não tenho alucinações 12 23,1 
 < 1 episódio por ano 4 7,7 
 > 1 episódio por ano 3 5,8 
 > 1 episódio por mês 7 13,5 
 > 1 episódio por semana 12 23,1 
 > 1 episódio por dia 14 26,9 

12. Essas alucinações causam desconforto? 52 100,0 
 não causam desconforto/ não tenho alucinações  16 30,8 
 desconforto pouco importante 7 13,5 
 desconforto importante 10 19,2 
 desconforto muito importante 19 36,5 

13. Com que frequência você tem paralisia do sono no momento de 
dormir ou ao despertar? 

52 100,0 

 nunca/não tenho paralisia do sono 21 40,4 
 < 1 episódio por ano  3 5,8 
 > 1 episódio por ano  6 11,5 
 > 1 episódio por mês 7 13,5 
 > 1 episódio por semana 9 17,3 
 > 1 episódio por dia 6 11,5 

14. Essas paralisias causam desconforto? 52 100,0 
 nenhum desconforto/ não tenho paralisia do sono  22 42,3 
 desconforto pouco importante 3 5,8 
 desconforto importante 7 13,5 
 desconforto muito importante 20 38,5 

15. Seu sono da noite é perturbado? 52 100,0 
 não é perturbado 5 9,6 
 pouco perturbado  8 15,4 
 perturbado 9 17,3 
 muito perturbado  30 57,7 
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Apêndice 3 
 
Tabela	I.2	Teste	de	normalidade	de	Kolmogorov-Smirnov	para	escore	de	narcolepsia	

  

Teste de Kolmogorov-Smirnov N 
z p   

Sexo 0,92 0,372 52 
SOREMP PSG 0,90 0,387 48 
Tratamento - estimulante 0,84 0,487 52 
Tratamento - anti-cataplético 0,80 0,547 52 
        
Pacientes com mudança de tratamento       

Escore de narcolepsia  0,69 0,729 22 
	

Conforme	tabela	I.2,	não	se	verificou	fuga	de	normalidade	do	escore	de	narcolepsia.	
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Apêndice 4 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
 
Tradução, adaptação cultural e validação para a Língua Portuguesa do Brasil do 
questionário Narcolepsy Severity Scale e avaliação dos fatores clínicos e 
laboratoriais associados a maior gravidade em uma população de narcolépticos 
tipos 1 

 
Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária nesse estudo.  

Como é de seu conhecimento, a narcolepsia é uma doença do sono caracterizada por 

sonolência diurna excessiva e com importante impacto na qualidade de vida e funções sociais e 

profissionais. Até o momento não existe uma ferramenta para quantificar a gravidade dos 

pacientes brasileiros. 

O objetivo desse estudo é traduzir e validar uma escala de gravidade de narcolepsia para 

o português e buscar fatores associados a uma maior gravidade. 

Esse trabalho não implica em qualquer procedimento invasivo. A coleta de dados consiste 

na realização de entrevista, preenchimento de questionário e exame físico clínico. Existe um 

desconforto mínimo em relação ao exame físico, porém sem qualquer risco à sua saúde. A 

duração dessa avaliação é de cerca de 40 minutos. 

Avaliaremos também os dados contidos em seu prontuário e resultados de exames 

arquivados. O acesso aos seus registros médicos (prontuários e resultados de exames) será 

tratado com confidencialidade e sigilo, respeitando a legislação brasileira. 

É garantida a liberdade de retirada deste consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo, neste concurso ou para suas atividades dentro da 

Instituição.  

Os resultados obtidos serão analisados em conjunto, não sendo divulgada a identificação 

de nenhum participante, ou dados individuais. Os achados de relevância científica desta 

investigação serão publicados e se necessário entraremos em contato para lhe prover orientação 

clínica, a qual poderá ser requerida a qualquer tempo, caso ache conveniente, considerando seus 

conhecimentos médicos e informações declaradas nesta pesquisa.  

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não 

há compensação financeira, ou de outra natureza, relacionada à sua participação.  

O principal investigador do estudo é o Dr. Lúcio Huebra Pimentel Filho, sob orientação do 

Professor Dr. Fernando Morgadinho Santos Coelho. 
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O Dr. Lúcio Huebra Pimentel Filho pode ser encontrado no Hospital São Paulo, situado à 

rua Napoleão de Barros, n° 925, no Ambulatório de Sonolência Excessiva Diurna da Disciplina 

de Psicobiologia, térreo, às segundas-feiras. Telefone 0xx11 98109-0525. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP, à Rua Botucatu, 512, 1° andar cj14. 

Telefone 5571-1062. E-mail: cepunifesp@epm.br 

 Este termo está sendo disponibilizado em 2 vias originais, uma que permanecerá com o 

participante e outra para ficar com o pesquisador. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li sobre o 

estudo “Tradução, adaptação cultural e validação para a Língua Portuguesa do Brasil do 
questionário “Narcolepsy Severity Scale” e avaliação dos fatores clínicos e laboratoriais 
associados a maior gravidade em uma população de narcolépticos tipo 1”. Ficaram claros 

para mim quais são os propósitos deste estudo, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes.  

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar meu consentimento 

a qualquer momento, antes e durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo às minhas 

atividades dentro da instituição, ou no presente exame de seleção. 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Participante    Data:     

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste participante. 

 

_________________________________________________ 

Assinatura Responsável pelo estudo  Data:  


