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Resumo 

 

Introdução: Os Distúrbios Respiratórios Obstrutivos do Sono podem levar a 

prejuízos cognitivos, de humor e redução na qualidade de vida dos pacientes. 

Diferentes domínios cognitivos podem ser afetados, tais como inteligência, memória, 

atenção, linguagem, funções executivas, entre outros. Estima-se que o 

comprometimento cognitivo aumente com a gravidade do distúrbio, contudo, a 

magnitude desses prejuízos não se encontra bem estabelecida, especialmente nas 

formas mais leves, dentre elas, a Síndrome da Resistência de Via Aérea Superior 

(SRVAS) e a Apnéia Obstrutiva do Sono Leve (AOS). Objetivo: Este estudo 

objetivou avaliar as funções cognitivas, a saúde mental e a qualidade de vida em 

pacientes com Distúrbio Respiratório Obstrutivo do Sono de grau leve (DRS leve). 

Métodos: Foram incluídos 52 participantes de ambos os sexos; com índice de 

massa corpórea (IMC) < 35 Kg/m2; idade entre 25 e 50 anos com diagnóstico clínico 

e polissonográfico de SRVAS (IAH < 5 eventos/hora e IDR ≥ 5 eventos/hora e com 

queixa de sonolência diurna excessiva Escala de Epworth > 10 e/ou fadiga Escala 

Modificada de Impacto da Fadiga ≥ 38); AOS leve: (5 eventos/hora ≤ IAH < 15 

eventos/hora com queixas) e grupo controle sem Distúrbios Respiratórios do Sono e 

sem queixas. Os participantes foram alocados em 2 grupos: Grupo 1 - Controle 

(n=19) e Grupo 2 - SRVAS + AOS leve ou DRS leve (n=33). As avaliações 

consistiram em: exame de polissonografia (PSG); Índice de Qualidade de Sono de 

Pittsburgh – PSQI; Escala de Sonolência de Epworth – ESE; Escala Modificada de 

Impacto da Fadiga - MFIS-BR; “Functional Outcomes of Sleep Questionnaire” – 

FOSQ; aplicação de instrumentos cognitivos que avaliam memória, atenção e 

funções executivas; aplicação do Inventário de Depressão de Beck, do Inventário de 

Ansiedade de Beck e Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp – ISSL, 

e, por fim, medidas antropométricas também foram coletadas. Resultados: Em 

relação à estrutura do sono, verificou-se que o grupo DRS leve apresentou maior 

proporção do estágio do sono N2 e menor do N3 do que o grupo controle (p= 0,006, 

p=0,008, respectivamente). Quanto à avaliação cognitiva, observou-se que os 

pacientes com distúrbio respiratório obstrutivo do sono de grau leve apresentaram 

desempenho inferior no domínio de memória episódica imediata (p=0,02), não 

havendo diferença significativa nas demais funções cognitivas avaliadas. O grupo 

com DRS leve apresentou aumento de sintomas depressivos e do escore de fadiga 

quando comparado com o grupo controle (p=0,05, p=0,007, respectivamente). 
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Conclusão: O DRS leve pode estar associado a sintomas de depressão e fadiga, e 

alterações na estrutura do sono com redução do sono de ondas lentas. Foi 

observada alteração cognitiva no domínio de memória episódica verbal, porém, na 

ausência de outras alterações, pode não ter repercussão clínica relevante. De 

maneira interessante e contrária à nossa hipótese, o grupo SRVAS apresentou mais 

alterações cognitivas, de maneira consistente e significante, quando comparado ao 

grupo com AOS leve, entretanto SRVAS e AOS leve não diferiram em relação a 

sintomas de depressão, ansiedade, estresse, fadiga, impacto na qualidade do sono, 

sonolência excessiva e em alguns parâmetros do sono como LS, LSREM, TTS, ES, 

N3, REM, WASO, ID, IDR, SpO2 mínima. 

 

Palavras-chave: Cognição; Saúde mental; Qualidade de Vida; SRVAS; AOS; 

Fadiga; Sono 
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Abstract 

 

Introduction: Sleep Disordered Breathing (SDB) can lead to cognitive impairments, 

mood and can reduce patient´s quality of life. There are different cognitive domains, 

such as intelligence, memory, attention, language, executive functions, among 

others. Estimate that cognitive impairment is caused by serious disorders, however, 

the magnitude of these impairments is not very likely, especially in the mild forms, 

including Upper Airway Resistance Syndrome (UARS) and Mild Obstructive Sleep 

Apnea (OSA). Objective: This study aimed to evaluate the cognitive functions, 

mental health and quality of life in patients with mild SDB. Methods: 52 participants 

with either genders and with body mass index (BMI) < 35 Kg/m2 were included; 

between the ages of 25 to 50 years, according to clinical polysomnographic 

diagnosis of UARS (AHI score < 5 events/hours and RDI score ≥ 5 events/hour with 

excessive daytime sleepiness (EDS) complaints and Epworth Sleepiness Scale 

scores (ESS) > 10 and/or the Modified Fatigue Impact Scale scores ≥ 38); Mild OSA 

(5 events/hour ≤ AHI < 15 events/hour with complains) and control group without 

diagnosis of Sleep Breathing Disorders and no complains. Participants were 

allocated into 2 groups: Group 1 – Control group (n = 19) and Group 2 – UARS + 

mild OSA or mild SDB (n = 33). The evaluations consisted of full-night 

polysomnography exam (PSG); Epworth Sleepiness Scale (ESS); Pittsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI); Modified Fatigue Impact Scale (MFIS-BR); Functional 

Outcomes of Sleep Questionnaire (FOSQ); application of cognitive instruments to 

assess memory, attention, executive functions; application of Beck Depression 

Inventory; Beck Anxiety Inventory; Lipp`s Stress Symptoms Inventory for Adults 

(ISSL) and finally anthropometric measurements were also collected. Results: 

Regarding the sleep structure, it was found that the mild SDB group showed higher 

proportion of the sleep stage N2 and lower proportion of sleep stage N3 when 

compared to the control group (p= 0,006, p=0,008, respectively). For the cognitive 

assessment it was observed that patients with mild Sleep Disordered Breathing had 

a lower performance in the immediate episodic memory domain (p=0,02) with no 

significant differences in the other cognitive functions evaluated. The mild SDB group 

showed an increase in the depressive symptoms and in the fatigue score when 

compared to control group (p = 0,05, p = 0,007, respectively). Conclusions: Mild 

SDB may be associated with symptoms of depression, fatigue and changes in sleep 
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structure with reduced slow- wave sleep. Cognitive alteration was observed in the 

domain of verbal episodic memory, however, in the absence of other changes it may 

not have relevant clinical significance. Interestingly and contrary to our hypothesis, 

the UARS group showed more cognitive changes, consistently and significantly when 

compared to mild OSA group, however UARS and mild OSA group did not differ in 

relation to symptoms of depression, anxiety, stress, fatigue, impact of sleepiness on 

quality of life, excessive sleepiness and some sleep parameters. 

 

Keywords: Cognition; Mental Health; Quality of Life; UARS; OSA; Fatigue; Sleep 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
  



2 

 

1.1 Definição de Síndrome da Resistência da Via Aérea Superior 

 

A Síndrome da Resistência da Via Aérea Superior (SRVAS) foi descrita 

inicialmente por Guilleminault et al., em 1993 (Guilleminault et al., 1993). O autor deu 

este nome, pois observou a ocorrência de episódios de aumento de esforços 

respiratórios associados a um despertar durante o sono em adultos não obesos, 

porém sem apresentarem colapso da via aérea, hipoventilação e dessaturação 

significativa da oxihemoglobina (Guilleminault et al., 1993). Descobriu-se que estes 

despertares transitórios, caracterizados por ondas de frequência alfa ou beta ao 

eletroencefalograma na polissonografia (PSG) com duração maior do que                       

3 segundos (Guilleminault et al., 1993), levam à fragmentação do sono e, 

consequentemente, a fadiga e/ou hipersonolência diurna e sintomas funcionais, e é 

relacionada à morbidade cognitiva e cardiovascular (Pépin et al., 2012). 

A SRVAS é uma entidade que pode apresentar parâmetros clínicos como 

alterações psicológicas, comprometimento cognitivo, noctúria, sono não reparador e 

sonolência diurna (Gold et al., 2003; Stoohs et al., 2008; Pépin et al., 2012) e 

alterações morfofuncionais similares à Apnéia Obstrutiva do Sono (AOS).    

Em um estudo, Guilleminault et al., sugeriram que pacientes com SRVAS, 

diferentemente da AOS, são mais jovens, mais frequentemente do sexo feminino 

(Guilleminault, Chowdhuri, 2000), mais magros (Pépin et al, 2012) e com menos 

comorbidades do que pacientes com AOS (Guilleminault et al., 2000). 

 

1.1.1 Fisiopatologia da SRVAS 

 

Algumas alterações anatômicas estão associadas à fisiopatologia da SRVAS, 

dentre elas podemos citar a redução da distância intermolar e mandibular, face 

longa. Pacientes com SRVAS podem apresentar um crescimento irregular da maxila 

agregada a um palato duro, estreito e arqueado (Guilleminault, Chowdhuri, 2000), 

além de mostrarem irregularidades craniofaciais típicas levando a uma redução da 

faringe. Pequenas alterações respiratórias como o colapso de válvula nasal, 

anormalidades de válvulas nasais externas, existência de colapso de válvulas 

internas, aumento dos cornetos nasais inferiores, bem como desvio de septo ou 

ambos (Chen, Kushida, 2003) já contribuem para SRVAS. 
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1.1.2 Sinais e Sintomas da SRVAS 

 

As queixas mais comuns em pacientes com SRVAS são de sono não 

reparador, sonolência diurna, fadiga, dificuldade de concentração e desempenho, 

humor deprimido, que estão presentes na vida diária destes indivíduos, gerando a 

redução da qualidade de vida (Stoohs et al., 2008; Pépin et al., 2012). Além do que, 

pacientes com SRVAS apresentam alterações do sistema nervoso autônomo, como 

hipotensão postural, ao contrário dos pacientes com AOS, que estão em risco de 

desenvolver hipertensão (Guilleminault et al., 2001; Guilleminault et al., 2006). 

Outros sintomas relacionados às síndromes somáticas funcionais também têm sido 

observados em pacientes com SRVAS, tais como: síndrome da fadiga crônica 

(Fukuda et al., 1994), fibromialgia (Wolfe et al., 1990), síndrome do intestino irritável, 

dores musculares e abdominais, enxaqueca, bruxismo, depressão ou insônia (Bou-

Holaigah et al., 1997).  

Um estudo avaliou as características de personalidade de pacientes com 

SRVAS e AOS e observou que pacientes com SRVAS tendem a ter uma 

personalidade mais neurótica e são mais sensíveis do que pacientes com AOS o 

que pode ser outro fator que explique a sintomatologia exuberante em pacientes 

com SRVAS (So et al., 2015). 

 

1.1.3 Consequências da SRVAS 

 

Os distúrbios do sono são um grupo de condições que afetam a capacidade 

dos indivíduos em terem um sono reparador levando a prejuízos significativos em 

suas funções sociais e ocupacionais. 

De Godoy e colaboradores compararam a qualidade do sono e a atenção 

sustentada de pacientes com SRVAS versus pacientes com AOS leve e grupo 

controle e identificaram que pacientes com SRVAS apresentaram pior qualidade do 

sono, mais fadiga e pior atenção sustentada de manhã quando comparados a AOS 

leve. Estes tiveram uma atenção sustentada pior quando comparados ao grupo 

controle (De Godoy et al., 2016). 

Um estudo que comparou os sintomas apresentados entre pacientes com 

SRVAS e com AOS, sugeriu que indivíduos com SRVAS se queixam mais e sofrem 

mais de depressão, ansiedade e alterações de humor, além de serem os mais 



4 

 

prejudicados em termos do seu funcionamento diário, portanto, tendem a perceber 

que sua qualidade do sono é inferior à dos indivíduos com AOS  (So et al., 2015).  

Pacientes com SRVAS quando não tratados podem manifestar baixa 

qualidade de vida o que pode resultar em problemas cardiovasculares, fadiga, 

humor deprimido (Guilleminault et al.,2006) inclinando-os a consumirem mais 

hipnóticos, antidepressivos e estimulantes (Gold et al., 2008). 

No entanto, apesar de todos esses sintomas relatados, pouco se sabe sobre 

as consequências da SRVAS sobre a cognição de tais pacientes. 

 

1.1.4 Diagnóstico da SRVAS 

 

Alguns autores descrevem a SRVAS como sendo parte de um continuum 

entre o ronco primário e a AOS, enquanto outros a descrevem como uma síndrome 

distinta da AOS (Gould et al., 1988; Guilleminault, Abad, 2004). 

O diagnóstico da SRVAS se baseia em achados polissonográficos associados 

ao exame físico, otorrinolaringológico, ao histórico do paciente e suas queixas.  

A PSG do paciente com SRVAS caracteriza-se por índice de apnéia e 

hipopnéia (IAH) < 5 por hora, saturação de oxigênio ≥ 90% (American Academy of 

Sleep Medicine, 1999) e presença de despertar relacionado ao esforço respiratório - 

RERA (Respiratory Effort Related Arousal).  

O Índice de Distúrbio Respiratório (IDR) consiste na relação entre a soma dos 

eventos respiratórios anormais, incluindo as apnéias, as hipopnéias e os RERAs, e o 

tempo total de sono em horas. Na SRVAS, o IDR é ≥ 5/hora devido à presença de 

episódios de RERA.  

O exame otorrinolaringológico (ORL) é direcionado às alterações anatômicas 

do paciente. No que se refere às queixas clínicas, pode-se destacar a sonolência 

excessiva diurna, insônia, fadiga, dificuldades de concentração, dificuldades em 

realizar atividades diárias, humor deprimido e sono fragmentado (Stoohs et al., 

2008). Outro aspecto importante e que pode ser relatado está relacionado às 

queixas somáticas funcionais como cefaleia matinal e mialgia (Guilleminault et al., 

2006), além de boca seca e salivação excessiva durante a noite (Guilleminault, 

Davé, 2003). 
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1.2 Definição de Apnéia Obstrutiva do Sono 

 

A Apnéia Obstrutiva do Sono é caracterizada, segundo definições da 

Academia Americana de Medicina do Sono (AAMS), por episódios repetidos de 

obstruções parciais (hipopnéia) e/ou totais (apnéia) da via aérea superior (VAS) 

durante o sono. É reconhecida pela redução ou ausência de fluxo aéreo, mesmo 

com a manutenção dos esforços inspiratórios, que em geral, resultam em 

dessaturação da oxihemoglobina e despertares noturnos recorrentes (Epstein et al., 

2009). Pode implicar no aumento de acidentes originados pela presença de sono 

não intencional durante a vigília (Stöwhas et al., 2019; Ward et al., 2013), sonolência 

excessiva diurna (SED), redução da qualidade de vida (Silva et al., 2016), queixa de 

sono não reparador e fadiga ou insônia.  

Uma situação distinta da AOS, o ronco primário é definido, segundo a 

Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono (ICSD-3), como a presença de 

ruído característico de ronco durante o sono de maneira isolada, ou seja, na 

ausência de alterações na saturação da oxihemoglobina, nas variáveis das medidas 

ventilatórias ou no eletroencefalograma (American Academy of Sleep Medicine, 

2014). Diferenciando da AOS, na Síndrome da Resistência da Via Aérea Superior, 

existem episódios de alterações do fluxo aéreo associados à obstrução parcial da 

via aérea superior, que não caracterizam apnéias ou hipopnéias nem se 

acompanham de dessaturação significativa da oxihemoglobina. Esses episódios, 

associados ao aumento da resistência das VAS, constituem os RERAS, substrato da 

SRVAS, já comentada em tópico anterior. O aumento da resistência das VAS é 

avaliado pelo aumento do esforço respiratório medido indiretamente pela pressão 

esofágica (padrão-ouro) ou menos acuradamente pela cânula nasal com transdutor 

de pressão.  

Conforme definido pela Academia Americana de Medicina do Sono, o critério 

de gravidade da AOS deve se fundamentar em dois elementos: gravidade da 

sonolência excessiva diurna e a presença e quantidade de eventos respiratórios 

obstrutivos monitorados pela PSG de noite inteira. Assim, o nível de gravidade da 

AOS é classificada em: - AOS leve: marcada pela presença de 5<15 eventos 

obstrutivos de IAH por hora de sono. Os episódios de sonolência ocorrem ao longo de 

atividades que requerem pouca atenção. Os sintomas produzem prejuízo social ou 

ocupacional leve (American Academy of Sleep Medicine, 1999). 
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1.2.1 Fisiopatologia da AOS 

 

Evidências sugerem que a fisiopatologia da AOS pode ser considerada 

multifatorial e, a combinação destes fatores, pode variar nos indivíduos acometidos. 

Entre eles podemos citar os fatores neuromusculares, neuroventilatórios, bem como 

às alterações anatômicas e do controle motor das VAS, o limiar para despertar do 

sono, a instabilidade do controle ventilatório, a tração caudal das VAS e os volumes 

pulmonares (White, Younes, 2012). 

As alterações anatômicas combinadas com as alterações neuromusculares 

contribuem para o colapso da via aérea superior durante o sono, particularmente 

com as pressões intratorácicas negativas na inspiração. Esses eventos se 

apresentam de modo repetitivo, resultando em frequentes quadros de hipoxemia e 

hipercapnia, causando um esforço respiratório para revertê-los e acarretando em 

frequentes despertares (Pang et al., 2006). 

A morfologia craniofacial é importante, incluindo as alterações da maxila e 

mandíbula, com redução e retroposicionamento. Presença de palato ogival e 

alterações da arcada dentária podem sugerir espaço aéreo posterior estreito. O 

Índice de Mallampati é classificado em 4 classes de acordo com o grau de 

visualização do palato mole, úvula e faringe. Pacientes com classe 4 apresentam 

maior probabilidade de AOS. Além disso, obstrução nasal e aumento das partes 

moles, como palato redundante ou palato web e aumento das tonsilas palatinas, 

também são implicados na fisiopatologia.  

Ainda, o aumento da circunferência cervical, aumento do IMC e aumento da 

pressão arterial são fatores preditivos da AOS. 

 

1.2.2 Sinais e Sintomas da AOS 

 

Os sinais e sintomas mais comuns na AOS são: roncos, geralmente tipo 

ressuscitativos; pausas respiratórias testemunhadas no sono; episódios de 

sufocação; despertares frequentes; noctúria; insônia e engasgos. Já durante o dia, 

pode ocorrer: queixa de sono não reparador; dificuldade de concentração; fadiga 

(American Academy of Sleep Medicine, 1999; Bittencourt, 2008); sonolência 

excessiva; cefaleia matutina; alteração de humor; alteração de memória e 

diminuição da libido. Acredita-se que os sintomas diurnos, como sonolência 
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excessiva, estejam relacionados aos despertares frequentes e, provavelmente, à 

hipoxemia recorrente. 

 

1.2.3 Consequências da AOS 

 

Ao investigar os dados polissonográficos de pacientes em relação às 

variáveis da arquitetura do sono no ronco primário e na AOS baseados em seu IAH 

e ronco, um estudo apontou uma redução no estágio N3 do sono e um aumento no 

estágio N1 do sono NREM em pacientes com AOS quando comparados ao grupo 

controle. Esses achados sugeriram que a AOS é capaz de aumentar o estágio N1, o 

que pode estar associada a uma diminuição da saturação de oxigênio no sangue 

(SpO2), independete do IMC e da idade, levando a concluir que pacientes com AOS 

tem um sono menos profundo do que as pessoas sem AOS (Shahveisi et al., 2018). 

Rosenzweig e colaboradores demonstraram que pacientes adultos e crianças 

com apnéias e hipopnéias não tratadas apresentam alterações no fluxo sanguíneo 

cerebral, fragmentação do sono, hipóxia intermitente, hipercapnia e hipocapnia 

podendo resultar em alterações cognitivas e, consequentemente, impactar no 

trabalho e rendimento escolar (Rosenzweig et al., 2015). Adams e colaboradores 

demonstraram que pacientes com AOS com qualidade de sono ruim e sonolência 

excessiva diurna apresentavam insegurança e altos níveis de depressão e 

ansiedade. Por esta perspectiva, pode-se pressupor que pacientes com AOS podem 

ter sua saúde mental e emocional afetada e que, por sua vez, podem resultar em 

piora do sono (Adams et al., 2019). 

Em relação às alterações cognitivas, estudos mostram que a AOS leve em 

adultos está associada à disfunção cognitiva, mas ainda é difícil determinar quais 

domínios das funções cognitivas são afetados por esse distúrbio. Segundo Wallace 

& Bucks, os déficits cognitivos em pacientes com AOS leve incluem a atenção, 

memória episódica, memória visual e verbal de longo prazo, habilidades construtivas 

e funções executivas (Wallace, Bucks, 2013). De acordo com Rouleau 2002, é mais 

frequente ocorrer comprometimento do processamento da informação em pacientes 

com AOS moderada a grave, quando comparados a grupos controles pareados por 

idade e graus de instrução. Tais pacientes apresentaram lentidão na execução de 

tarefas, maior número de erros e redução de respostas completas (Rouleau et al., 

2002), o que não foi encontrado em nossa amostra. A literatura é controversa no que 

se diz respeito ao comprometimento cognitivo na AOS. Alguns pesquisadores 
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mostraram que a AOS e a hipóxia intermitente estão sucessivamente relacionadas 

com efeitos negativos nas funções neurocognitivas, tais como: funções executivas, 

memória, atenção, desempenho psicomotor e vigilância (Rosulescu, 2016). Outros 

estudos de revisão sugerem efeitos negativos da AOS nos domínios de atenção, 

memória de longo prazo com atraso verbal e visual, habilidades visuoespaciais, 

construtivas e disfunção executiva (Bucks et al., 2013). Em contrapartida, há 

concordância sobre as funções psicomotoras e linguagem não serem afetadas pela 

AOS, mas também há incertezas sobre as influências da AOS na memória 

operacional e na memória de curto prazo (Bucks et al., 2013). 

Quanto ao humor, Zheng e colaboradores relatam que a depressão e 

ansiedade usualmente acometem pacientes com situações crônicas, como a AOS e 

em casos de doenças cardiovasculares (Zheng et al., 2019). Segundo Lee e 

colaboradores, a AOS é considerada um fator de risco independente para o 

desenvolvimento da depressão e de uma doença cardiovascular (Lee et al., 2019). 

Outras pesquisas epistemológicas mostraram consistentemente que a AOS está 

associada à depressão (Chen et al., 2013; Wheaton et al., 2012).  

Percebe-se que a associação entre AOS e alteração de humor é heterogênea 

e bidirecional, com diversos mecanismos fisiopatológicos potenciais, envolvendo 

doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, alterações neurognitivas (Kim et 

al., 2019), fragmentação do sono, hipóxia, estresse oxidativo, inflamação e 

desequilíbrio de neurotransmissores (Gupta et al., 2016; Kendzerska et al., 2017). 

Ainda que haja uma alta prevalência de depressão em pacientes com AOS (Lee et 

al., 2019) e melhora do humor após tratamento com o CPAP (“Continuous Positive 

Airway Pressure”), e apesar da relação entre AOS e depressão ser percebida como 

um grande problema de saúde pública, os mecanismos implícitos nessas 

correlações ainda se tornam incompreendidos (Morsy et al., 2019). 

 

1.2.4 Diagnóstico da AOS 

 

A suspeita diagnóstica da AOS pode ser feita baseada nas queixas clínicas e 

achados de exame físico. Entre as queixas clínicas sugestivas estão: dificuldade de 

concentração; sonolência diurna excessiva; sono não reparador; fadiga; insônia; 

relato de ronco alto. O exame físico é direcionado à pesquisa de alterações 

anatômicas, que contribuem direta ou indiretamente para uma obstrução das VAS 
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associados ou não à obesidade. A confirmação do diagnóstico se faz com os 

achados polissonográficos.  

Segundo ICSD-3 (International Classification of Sleep Disorder) (American 

Academy of Sleep Medicine, 2014) os critérios para o diagnóstico da AOS devem 

preencher A e B ou C: 

 

A. A presença de um ou mais dos seguintes critérios: 

1 Paciente queixar-se de sonolência, sono não reparador, fadiga ou sintomas 

de insônia; 

2 Paciente acordar com interrupção da respiração, asfixia ou respiração 

ofegante; 

3 Parceiro ou pessoas de sua convivência testemunharem ronco habitual, 

apnéia ou os dois durante o sono do paciente;  

4 Paciente ter sido diagnosticado com hipertensão, distúrbios de humor, 

disfunção cognitiva, doença da artéria coronária, insuficiência cardíaca 

congestiva, fibrilação atrial ou Diabetes Mellitus tipo II. 

B. Polissonografia ou Out of Center Sleep Testing (OCST) demonstrar:  

1 IDR ≥ 5 eventos de obstrução respiratória predominante por hora de sono 

durante a PSG ou por hora de monitoramento (OCST). 

C. Polissonografia ou OCST demonstrar:  

1 Quinze ou mais eventos de obstrução respiratórias (apnéias, hipopnéias ou 

RERAS) predominantes por hora de sono durante a PSG ou por hora de 

monitoramento (OCST). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 JUSTIFICATIVA 
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Alterações cognitivas podem levar a importante prejuízo na qualidade de 

vida e, entre suas numerosas e variadas causas, podem resultar de um padrão 

ventilatório anormal durante o sono. Estima-se que existe um continuum de 

gravidade entre o ronco primário, a SRVAS, a AOS leve, moderada e grave, 

entretanto a literatura ainda é ambígua em relação às consequências cognitivas, 

especialmente nas formas mais leves (DRS – leve) dos distúrbios. Apesar da 

estimativa da alta frequência da SRVAS na população, dos relatos dos sintomas 

mentais e somáticos abundantes neste distúrbio, há poucos estudos que avaliem as 

funções cognitivas na SRVAS. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 HIPÓTESE 
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As hipóteses desse estudo são: 

a) Pacientes com DRS leve apresentam mais alterações cognitivas e de humor 

comparados ao grupo controle 

b) Pacientes com SRVAS apresentam maior escore na escala de depressão e 

mais alterações cognitivas, comparados àqueles com AOS leve. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 OBJETIVO 
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4.1 Geral 

 

Avaliar as alterações cognitivas, de saúde mental e qualidade de vida em 

pacientes adultos com Distúrbio Respiratório Obstrutivo do Sono de grau leve 

(SRVAS e AOS leve), comparados ao grupo controle sem Distúrbio Respiratório do 

Sono. 

 

4.2 Específicos 

 

Avaliar possíveis alterações em aspectos cognitivos especificamente na 

memória (memória episódica imediata, tardia e aprendizagem); na atenção (atenção 

sustentada e velocidade de processamento); nas funções executivas (memória de 

trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva) entre pacientes com DRS leve e 

grupo controle; 

Avaliar possíveis alterações de saúde mental (presença de sintomas 

depressivos, de ansiedade e presença de sintomas de estresse) entre pacientes 

com DRS leve e grupo controle; 

Avaliar possíveis diferenças nas variáveis de cognição, saúde mental, fadiga, 

estrutura e qualidade do sono e sonolência entre pacientes com SRVAS e AOS leve. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 
  



17 

 

5.1 Casuística 

 

Este estudo faz parte do projeto “Eficácia do Aparelho Intra-Oral na Síndrome 

da Resistência de Via Aérea Superior: estudo randomizado, placebo, paralelo e 

controlado” registrado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP) processo 304.697-14/06/2013. 

Pacientes que fizeram parte do projeto acima foram selecionados no 

ambulatório de Distúrbios Respiratórios do Sono e inseridos no Grupo 2 (SRVAS) 

deste estudo. Os voluntários com AOS leve, que também fizeram parte do Grupo 2 

deste estudo, foram recrutados no ambulatório médico de Distúrbios Respiratórios 

do Sono (Disciplina de Medicina e Biologia do Sono) da UNIFESP e do banco de 

dados do Instituto do Sono / AFIP. Já os participantes que fizeram parte do grupo 

controle, sem distúrbios do sono, foram selecionados através de triagem realizada 

com profissionais do Hospital São Paulo e alguns acompanhantes de pacientes, os 

quais foram convidados a participar deste estudo e inseridos no Grupo 1. 

 O presente estudo foi enviado ao Comitê de Ética e aprovado (Parecer               

nº: 0237/16) e todos os que participaram do mesmo assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) a fim de serem instruídos sobre a 

importância da avaliação e procedimentos para a coleta de dados. 

 

5.1.1 Critérios de inclusão 

 

5.1.1.1 Grupo SRVAS 
 

Na amostra foram incluídos pacientes recrutados no ambulatório de Distúrbios 

Respiratórios do Sono de ambos os sexos; com índice de massa corpórea (IMC) < 

35 Kg/m2; Idade entre 25 e 50 anos; com diagnóstico clínico e polissonográfico de 

SRVAS: IAH < 5 eventos por hora e IDR ≥ 5 eventos por hora; saturação de oxigênio 

≥ 90% (American Academy of Sleep Medicine, 1999) e com queixa de sonolência 

diurna excessiva pela Escala de Sonolência de Epworth > 10 (Bertolazi et al., 2009; 

Johns, 1991) e/ou fadiga pela Escala Modificada de Impacto da Fadiga ≥ 38                 

(Pavan et al., 2007). 

 

  



18 

 

5.1.1.2 Grupo AOS leve 
 

Pacientes com as mesmas características do grupo SRVAS, porém com 

diagnóstico clínico e polissonográfico de AOS leve de acordo com a Classificação 

Internacional ICSD-3: IAH ≥ 5 eventos por hora de sono < 15 eventos por hora de 

sono; com queixa de sonolência excessiva diurna ou apresentando dois ou mais 

sintomas, tais como: asfixia ou respirar com dificuldade durante o sono; despertares 

noturnos recorrentes; sono não reparador; fadiga diurna; dificuldade de 

concentração. 

 

5.1.1.3 Grupo controle 
 

Indivíduos com características demográficas similares aos grupos anteriores, 

saudáveis, sem distúrbio respiratório obstrutivo do sono e sem queixas relacionadas 

ao sono, ou seja, pacientes que apresentaram no exame polissonográfico IAH < 5 

eventos/hora de sono e IDR < 5 eventos/hora, índice de despertar (ID) < 15 

eventos/hora; com ausência de queixas de sono tais como: insônia, fadiga ou 

sonolência diurna excessiva. 

 

5.1.1.4 Critérios de exclusão 
 

Pacientes com baixa escolaridade; com uso frequente de álcool e/ou de 

medicamentos psicoativos; uso de corticóides; doenças clínicas, neurológicas ou 

psiquiátricas descompensadas; baixa eficiência do sono; presença de distúrbios do 

sono como movimentos periódicos dos membros, narcolepsia e parassonias; 

submetidos a tratamentos prévios para SRVAS, AOS leve ou com impossibilidade 

prévia de concluir a participação do estudo, foram excluídos. 

 

5.2 Desenho do Estudo e Metodologia 

 

  Este é um estudo do tipo transversal, epidemiológico, caso-controle. 

Os voluntários passaram por uma entrevista inicial com anamnese dirigida 

para o processo de triagem. Os participantes selecionados foram orientados sobre 

os procedimentos do exame de polissonografia de noite inteira, que foi realizado no 

Instituto do Sono – AFIP. No dia anterior ao exame de PSG o paciente recebia 

alguns questionários auto-aplicativos para serem preenchidos, que avaliaram a 
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qualidade subjetiva do sono, sonolência e fadiga. Na manhã seguinte ao exame de 

PSG, foi feita a aplicação de instrumentos cognitivos, para avaliar memória (memória 

episódica imediata, tardia e aprendizagem), atenção (atenção sustentada e 

velocidade de processamento) e funções executivas (memória de trabalho, controle 

inibitório e flexibilidade cognitiva). Após a avaliação das funções cognitivas foram 

aplicados questionários para avaliação da saúde mental, e, por fim, medidas 

antropométricas também foram coletadas (Figura 1). Todos os instrumentos de 

avaliação cognitiva e questionários para avaliação da saúde mental foram aplicados 

pela mesma examinadora em todos os pacientes. 

Após receber o resultado da PSG os voluntários foram divididos em 2 grupos: 

• Grupo 1: Grupo controle 

• Grupo 2: DRS – leve (SRVAS + AOS leve) 

 

           

Figura 1 - Desenho experimental proposto para realização do presente estudo 
Legenda: SRVAS = Síndrome da Resistência da Via Aérea Superior; IMC = Índice de massa corporal; 
IAH= Índice de Apnéia/Hipopnéia; IDR= Índice de distúrbio respiratório; AOS= Apnéia Obstrutiva do 
Sono; TCLE = Termo de consentimento livre e esclarecido; ORL= Exame otorrinolaringológico;            
PSG = Polissonografia; kg/m²: quilograma por metro quadrado. 
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5.3 Descrição dos Procedimentos 

 

5.3.1 Anamnese e exame antropométrico 

 

A anamnese incluiu perguntas relacionadas à qualidade de sono do 

participante, presença de roncos, sonolência diurna, fadiga, alterações cognitivas e 

uso de medicação. Presença de comorbidades também foram investigadas. IMC, 

pressão arterial e medida de circunferência cervical foram obtidas em todos os 

grupos. 

 

5.3.2 Polissonografia  

  

Todos os voluntários do estudo foram submetidos à polissonografia de noite 

inteira no Instituto do Sono, utilizando um sistema digital (EMBLA® N7000, Embla 

Systems Inc., EUA). O registro de sono incluiu o registro do eletroencefalograma 

(EEG), com as seguintes derivações: C3-A2, C4-A1, O1-A2, O2-A1), 

eletrooculograma (EOG, EOG-Esquerdo-A2, EOG-Direito-A1) e eletromiograma 

(EMG, região submentoniana). Para o eletrocardiograma (ECG) foi registrado uma 

derivação V1 modificada. Movimentos dos membros inferiores foram captados por 

eletrodos colocados na região do músculo tibial anterior de ambas as pernas. A 

detecção do fluxo respiratório foi feita por meio do uso de termístor e de cânula 

nasal. Cintas de pletismografia de indutância no tórax e no abdômen foram utilizadas 

para avaliação de esforço respiratório. A presença de ronco e informações de 

posição corporal foram obtidas por meio de microfone traqueal e sensor de posição 

corporal. A saturação percutânea de oxigênio (SpO2) foi medida por oxímetro de 

pulso. O estagiamento do sono foi realizado manualmente por especialistas em 

polissonografia, considerando-se critérios pré-estabelecidos. Entre os parâmetros 

obtidos pela PSG, consideramos os seguintes: tempo total de sono (TTS, em 

minutos - min), latência para o início do sono (LS, min.), eficiência do sono (SE, TTS/ 

tempo na cama x 100, %), índice de despertares (ID, eventos/h), tempo acordado 

após o início do sono (WASO, min), estágios do sono em porcentagem do TTS 

(N1%, N2% e N3% e REM%), além dos parâmetros respiratórios. Os eventos 

respiratórios foram classificados como apnéias, hipopnéias e despertares 

relacionados a esforço respiratório (RERAs). O número de apnéias ou hipopnéias 

por hora de sono foi calculado como o IAH. A apnéia foi definida como a completa 
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ou quase completa cessação do fluxo aéreo por ≥10 segundos, e a hipopnéia como 

uma redução na amplitude respiratória (pelo menos 30% abaixo da linha basal) por 

≥10 segundos acompanhada por um despertar detectado pelo EEG ou por uma 

queda na SpO2 ≥30%. Os RERAs foram caracterizados pela presença de esforço 

respiratório, limitação do fluxo aéreo na cânula nasal seguida de um despertar. O 

índice de dessaturação de oxigênio (IDO) será definido como o número de 

dessaturações de oxigênio ≥3% da linha de base, por hora de sono (Berry et al., 

2012). 

 

5.3.3 Procedimentos para avaliação da qualidade subjetiva do sono, sonolência e 

fadiga 

 

5.3.3.1 Questionário do sono: Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI) 
 

O PSQI é utilizado para avaliar a qualidade subjetiva do sono. Os escores 

dos 7 componentes são somados para conferir uma pontuação global do PSQI, a 

qual varia de 0 a 21. Pontuações de 0-4 indicam boa qualidade do sono, de 5-10 

indicam qualidade insatisfatória no padrão de sono e acima de 10 indicam distúrbios 

do sono (Bertolazi et al., 2011; Buysse et al., 1989; Chellappa, Araujo, 2007). 

 

5.3.3.2 Escala de Sonolência de Epworth (ESE) 
 

Esta escala é composta por 8 questões que quantificam a propensão que o 

paciente apresenta em cochilar ou adormecer durante várias situações. As 

respostas atingem pontuação máxima de 24 pontos, sendo que pacientes que 

apresentarem pontuação maior que 10, serão considerados sonolentos (Bertolazi et 

al., 2009; Johns, 1991). 

 

5.3.3.3 Escala Modificada de Impacto da Fadiga (MFIS-BR) 
 

A MFIS-BR é uma escala validada e traduzida para o português que avalia o 

impacto da fadiga e exerce os critérios de aplicabilidade e sensibilidade que são 

semelhantes à versão original (Pavan et al., 2007). Constituída por 21 questões 

divididas em 3 domínios sendo que os escores mais altos representam um maior 

impacto da fadiga. O escore total resulta na soma dos 3 domínios e varia de 0 a 84 
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pontos. Os valores menores que 38 equivalem à ausência de fadiga, e maiores que 

este valor, será maior o grau de fadiga do indivíduo (Pavan et al., 2007). 

 

5.3.3.4 “Functional Outcomes of Sleep Questionnaire” (FOSQ) 
 

O FOSQ é um questionário de auto relato sobre “qualidade de vida” 

desenvolvido para avaliar o impacto da sonolência diurna nas atividades da vida 

cotidiana (Weaver et al., 1997). A análise fatorial do FOSQ é dividida em 5 

subescalas como: produtividade geral; resultados sociais; nível de atividade; 

vigilância; relacionamento íntimo e atividade sexual. A escala potencial dos escores 

para qualquer item é de 1 a 4, mas uma resposta de escore 0 por um item deverá 

ser codificada como não respondida ou como perda de resposta.                                             

O cálculo deve ser feito pela média dos itens respondidos igual ou maior do que 1 

para cada subescala. Esta é a média ganha do item total ou o escore da subescala. 

Para se obter o escore total é necessário pegar todos os escores da subescala e 

calcular a média desses escores e então multiplicar esta média por 5.                            

Quando multiplicado por 5 desconsiderar o número de escores das subescalas 

usado na computação da média. A escala potencial dos escores para o total de 

escore é 5 – 20.     

 

5.3.4 Procedimentos para avaliação da cognição 

 

5.3.4.1 Teste de Códigos - “Digit Symbol Substitution Test” (DSST) 
 

O Teste de substituição de dígitos por símbolos é um subteste da bateria 

Wechsler de Inteligência (WAIS-III) (Wechsler, 1981). Objetiva mensurar a 

habilidade associativa, bem como, a velocidade psicomotora e a atenção. É 

apresentado ao participante uma tabela contendo 1-9 dígitos e 9 símbolos 

correspondentes. A tarefa consiste na substituição dos dígitos por símbolos e deve 

ser feita respeitando a sequência, sempre da esquerda para a direita, fazendo o 

maior número de substituições possíveis, no tempo pré-determinado. O escore total 

foi composto pelo número de dígitos substituídos corretamente ao longo do tempo 

fixado. 
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5.3.4.2 Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT) 
 

O RAVLT objetiva avaliar a memória episódica verbal nos subdomínios: 

aprendizagem, evocação imediata, tardia e de reconhecimento. Visa mensurar a 

memória recente, aprendizagem, a susceptibilidade à interferência, a retenção 

depois de outras tarefas e a memória de reconhecimento. Esse teste é muito 

utilizado para o diagnóstico dos distúrbios de memória (Spreen, Strauss, 1998), 

sendo constituído por uma lista de 15 substantivos simples (lista A), que é lida em 

voz alta para o participante, no intervalo de 1 segundo entre cada palavra, por cinco 

vezes seguidas (A1 a A5), respeitando-se a sequência fixa das palavras em cada 

tentativa. Na quinta tentativa (A5) é feita a leitura de uma nova lista composta por 15 

substantivos (lista B), chamada de lista de interferência. Em seguida, pede-se para 

que o indivíduo faça a evocação da mesma (tentativa B1). Após a tentativa B1, o 

mesmo deve lembrar-se da lista A de palavras, mas desta vez a lista não lhe será 

relida (tentativa A6). Após uma pausa de 20 a 30 minutos, tempo este preenchido 

com outras atividades, pede-se ao participante, novamente, se recordar das 

palavras da lista A (A7). Finalmente, após a etapa A7,uma tarefa de reconhecimento 

será executada, na qual o aponta as 15 palavras da lista A em meio às 35 palavras 

de interferência (palavras da lista B e outras palavras semântica ou foneticamente 

associadas às palavras-alvo). O resultado do teste de memória de reconhecimento é 

calculado por meio da soma de todos os acertos (correta identificação pelo 

voluntário de que a palavra pertence ou não à lista A) – 35 (total de palavras de 

interferência). Este método permite avaliar não somente a identificação do objetivo 

(palavras da lista A), mas também leva em conta o efeito dos falsos positivos e os 

falsos negativos (Diniz et al., 2000; Spreen, Strauss, 1998). 

 

5.3.4.3 Teste Memória Lógica I e II 
 

O teste memória lógica objetiva avaliar a memória episódica imediata e 

tardia. Constituído por duas versões de estórias diferentes (A e B) que são lidas 

separadamente pelo examinador para o participante. Em seguida, é pedido para que 

o mesmo as reproduza após o relato de cada uma. Depois de 20 minutos, pede-se 

para o participante evocá-las novamente. O escore para evocação tardia é o mesmo 

para evocação imediata, ou seja, para cada item lembrado corresponde a 1 ponto 

(Camargo et al., 1994; Wechsler, 1987). 
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5.3.4.4 “Stroop Test Victoria” 
 

Teste utilizado na prática neuropsicológica como medida de avaliar a 

atenção seletiva, resistência à interferência, flexibilidade do pensamento e controle 

inibitório. O teste é composto por 3 etapas. A 1ª etapa consiste em um cartão com 

retângulos coloridos onde se pede para que o participante faça a identificação das 

cores de cada retângulo. Na 2ª etapa, o participante recebe um cartão com palavras 

coloridas e deverá nomear as cores das palavras o mais rápido possível. E por 

último, o participante recebe um novo cartão onde deverá nomear as cores 

impressas em cada palavra (Campanholo et al., 2014).. 

 

5.3.4.5 Teste de Trilhas - Partes A e B (“Trail Making Test” – TMT)  
 

O teste TMT tem por objetivo avaliar a atenção, velocidade de 

processamento, acuidade visual, flexibilidade cognitiva, resistência à interferência e 

à alternância. Ele consiste em 2 partes (A e B). Na parte A o participante deverá 

traçar uma linha ligando, sequencialmente, os números iniciando pelo número 1, 

após 2 e assim por diante, até chegar ao fim. Na parte B, o participante deverá 

traçar uma linha ligando um número e uma letra, respeitando a ordem crescente e 

alfabética sempre de forma alternada (um número, uma letra; um número, uma 

letra). O participante deverá em ambas as partes, A e B, realizar a tarefa o mais 

rápido possível e sem tirar o lápis do papel. Antes do início do teste é dado ao 

mesmo um exemplo para que ele possa treinar (Campanholo et al., 2014; 

Tombaugh, 2004). 

 

5.3.4.6 Teste de Dígitos (“Digit Span Test”) 
 

O teste de Dígitos é um subteste da bateria Wechsler de Inteligência que 

tem por objetivo avaliar a atenção sustentada e a memória de trabalho (operacional). 

O teste consiste em o examinador ler oralmente uma lista de números de ordem 

direta para o participante que deve reproduzi-la na mesma ordem que lhe é 

apresentada. Em seguida, uma sequência de dígitos de ordem inversa é lida e o 

participante deve reproduzi-la da mesma forma. A aplicação é suspensa quando o 

participante comete erro após duas tentativas do mesmo item. Não há tempo limite 

para a aplicação (Wechsler, 1997). 
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5.3.5 Procedimentos para avaliação da saúde mental 

 

5.3.5.1 Inventário de Depressão de Beck (BDI) 
 

Instrumento psicométrico destinado à avaliação de presença de sintomas 

depressivos, bem como a intensidade dos mesmos segundo autopreenchimento. O 

questionário inclui 21 itens com os seguintes pontos de corte (Beck et al., 1988; 

Cunha, 2001; Gorenstein, Andrade, 1996): 0-11 (depressão mínima); 12-19 

(depressão leve);  20-35 (depressão moderada) e 36-63 (depressão grave). 

 

5.3.5.2 Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) 
 

O BAI é um inventário destinado à avaliação de presença de sintomas 

ansiosos, bem como a intensidade dos mesmos, segundo autopreenchimento (Beck 

et al., 1988; Cunha, 2001). O questionário inclui 21 itens com os seguintes pontos de 

corte: 0-10 (ansiedade mínima); 11-19 (ansiedade leve); 20-30 (ansiedade 

moderada) e 31-63 (ansiedade grave). 

 

5.3.5.3 Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL) 
 

O ISSL visa identificar de modo objetivo se o paciente apresenta 

sintomatologia do estresse (Lipp, 2000). 

 

5.4 Análise Estatística 

 

As variáveis foram representadas por média e desvio padrão ou 

porcentagem. 

A distribuição dos dados foi analisada pelo teste de Kolmogorov Smirnov. Os 

dados contínuos que seguiram a distribuição normal foram analisados com o teste T 

Independente, com a correção da homogeneidade pelo teste de Levene para 

igualdade de variâncias.  

Para a análise dos desfechos da cognição foi utilizado o Modelo Linear Geral 

(GLM) univariado com o ajuste dos fatores confundidores: idade, IMC, escolaridade 

e hipertensão. Foi utilizado o escore Z para padronização dos dados que não 

seguiram a distribuição da curva de normalidade. Os dados categóricos foram 
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representados pela frequência absoluta e percentual (%), sendo utilizado o teste do 

Qui- quadrado na comparação entre os grupos. 

O nível de significância considerado foi de α ≤ 0,05.  

O software utilizado para as análises foi o software SPSS versão 24.0. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 RESULTADOS 
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6.1 Resultados do Estudo  

 

Inicialmente, 81 voluntários foram recrutados para este estudo e 29 foram 

excluídos, de acordo com os critérios de exclusão e inclusão. Os 52 participantes 

incluídos foram ajustados por idade, IMC, escolaridade, sexo e HAS e, 

consecutivamente, alocados para compor um dos seguintes grupos: Grupo 1 - 

controle (n=19); Grupo 2 - DRS leve composto por SRVAS + AOS leve (n=33) 

(Figura 2). 

 

Figura 2 - Fluxograma do estudo 
Legenda: PLM: Periodic Leg Movement – Movimentos Periódicos de Pernas 

 

Na Tabela 1 é apresentada a comparação entre os dados descritivos da 

amostra. Ao compararmos os grupos, houve diferença entre as seguintes variáveis: 

idade (p = 0,003*), escolaridade (p = 0,001*), IMC (p = < 0,001*), CC (circunferência 

cervical) (p = < 0,001*), CA (circunferência abdominal) (p = < 0,001*), sexo                         

(p = 0,03*) e HAS (p = 0,007*). 
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Tabela 1 -Dados descritivos da amostra grupo controle e DRS – leve (SRVAS + AOS leve) 

Variáveis 
Grupo 1 controle 

(n= 19) 
Grupo 2 DRS leve 

(n= 33) 
p 

Idade (anos) 33,00 ± 4,50 39,00 ± 7,30 0,003* 

Escolaridade (anos) 18,10 ± 3,40 14,70 ± 3,10 0,001* 

IMC (Kg/m²) 22,70 ± 2,80 27,30 ± 4,10 <0,001* 

Circunferência  
cervical (cm) 

33,20 ± 2,80 38,20 ± 3,00 <0,001* 

Circunferência  
abdominal (cm) 

80,80 ± 7,30 95,90 ± 8,20 <0,001* 

Sexo feminino ♦ 15 (78,9%) 16 (48,5%) 0,03* 

Sexo masculino 4 (21,1%) 17 (51,5%) 0,03* 

PAS 109,50 ± 5,20 112,60 ± 9,90 0,21 

PAD 70,52 ± 12,20 71,20 ± 9,60 0,82 

HAS ♦ 0(0%)* 7 (21%) 0,007* 

IMC: índice de massa corpórea; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; 
HAS: hipertensão arterial sistêmica. Dados apresentados em média e desvio padrão (±); Teste T 
independente,p≤0.05* ♦Dados apresentados em frequência absoluta(n) e frequência relativa (%)- 
Teste Qui Quadrado p≤0.05*.  

 

6.1.1 Análise da arquitetura do sono entre os grupos 1 e 2  

 

Em relação às variáveis do sono, Tabela 2, o grupo DRS leve apresentou 

maior porcentagem de estágio N2 (p = 0,006*) e menor porcentagem de estágio N3 

quando comparado ao grupo controle (p = 0,008*). 

Quando verificados os parâmetros de índice de apnéia e hipopnéia 

(p=<0,001*), índice de distúrbio respiratório (p=<0,001*), despertar relacionado ao 

esforço respiratório (p=0,003*), bem como os valores do índice de dessaturação do 

REM (p=<0,001*) e NREM (p=<0,001*), pode-se observar que foram 

significativamente maiores no grupo DRS leve quando comparado ao grupo controle, 

como esperado, de acordo com os critérios diagnósticos (Tabela 2).  

Em relação à saturação de oxigênio mínima (p=<0,001*) verificou-se menor 

índice no grupo DRS leve, quando comparado ao controle. 
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Tabela 2 - Comparação dos parâmetros do sono entre grupo controle e DRS - leve 

Variáveis 
Grupo 1 controle 

(n= 19) 

Grupo 2 DRS leve 

(n= 33) 
P 

LS 22,80 ± 18,20 21,40 ± 24,90 0,82 

LSREM 84,50 ± 34,50 102,50 ± 50,00 0,17 

TTS 396,50 ± 47,00 370,00 ± 45,30 0,05 

ES 86,90 ± 6,20 85,60 ± 11,10 0,63 

N1 5,80 ± 4,70 7,90 ± 4,10 0,10 

N2 42,90 ± 10,00 49,60 ± 6,90 0,006* 

N3 28,40 ± 8,70 22,00 ± 7,50 0,008* 

REM 22,80 ± 6,40 20,40 ± 5,80 0,16 

WASO 37,60 ± 23,30 43,70 ± 43,30 0,57 

Índice despertar 12,40 ± 4,60 13,60 ± 4,10 0,31 

IDR 1,70 ± 1,20 9,20 ± 3,00 <0,001* 

RERA 9,00 ± 6,10 26,20 ± 23,10 0,003* 

IAH 0,40 ± 0,50 5,00 ± 3,70 <0,001* 

SpO2 média 95,70 ± 0,70 95,20 ± 1,50 0,19 

SpO2 mínima 92,00 ± 1,20 89,00 ± 2,80 <0,001* 

IDO REM 0,50 ± 0,70 7,10 ± 6,80 <0,001* 

IDO NREM 0,10 ± 0,20 2,70 ± 2,40 <0,001* 

LS: latência do sono; LSREM: latência do sono REM; TTS: tempo total de sono; R.E.M: rapid eye 
movement – movimento rápido dos olhos; ES: eficiência do sono; N1, N2, N3 (fases do sono NREM); 
WASO: wake after Sleep onset - tempo acordado após início do sono; IDR: índice de distúrbio 
respiratório; RERA: respiratory effort related arousal - aumento do esforço respiratório; IAH: índice de 
apnéia e hipopnéia; SpO2: saturação periférica de oxigênio; IDO: índice de dessaturação de oxigênio. 
Dados apresentados em média e desvio padrão (±);  
Teste T independente p≤0.05* 

 

6.1.2 Análise dos desfechos cognitivos entre os grupos 1 e 2  

 

Como apresentado na Tabela 3, no que diz respeito aos dados referentes à 

avaliação cognitiva, observou-se que os pacientes com distúrbio respiratório 

obstrutivo do sono de grau leve apresentaram desempenho inferior no domínio de 

memória episódica verbal (p=0,02*), não havendo diferença significativa nas demais 

funções cognitivas avaliadas. 
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Tabela 3 - Comparação dos desfechos cognitivos entre grupo controle e DRS – leve 

MEMÓRIA 
Grupo 1 controle 

(n= 19) 
Grupo 2 DRS leve 

(n= 33) 
p Cohen´s d 

Memória Lógica 1 
(n 19 x n 32) 

29,50 ± 7,80 23,70 ± 8,00 0,51 0,73 

Memória Lógica 2 
(n 19 x n 32) 

26,50 ± 7,90 20,70 ± 9,50 0,43 0,66 

RAVLT I 
(n 19 x n 33) 

7,90 ± 1,70 6,50 ± 1,50 0,14 0,87 

RAVLT II 
(n 19 x n 33) 

11,50 ± 1,60 9,00 ± 2,10 0,02* 1,33 

RAVLT III 
(n 19 x n 33) 

12,70 ± 1,50 10,90 ± 2,40 0,31 0,89 

RAVLT B 
(lista de 

interferência) 
(n 19 x n 33) 

7,80 ± 2,00 6,40 ± 1,90 0,37 0,71 

RAVLT VI 
(n 19 x n 33) 

12,40 ± 2,10 10,60 ± 2,70 0,53 0,74 

RAVLT VII 
(após 30 mi) 
(n 19 x n 33) 

12,40 ± 2,50 10,10 ± 3,30 0,49 0,78 

RAVLT – total 
(n 19 x n 33) 

58,90 ± 6,50 51,30 ± 9,00 0,24 0,96 

ATENÇÃO 

 

Grupo 1 controle 
(n = 19) 

 

Grupo 2 DRS leve 
(n = 32) 

p Cohen´s d 

Códigos Total 
(n 19 x n 33) 

85,20 ±19,10 70,60 ± 15,50 0,71 0,83 

Códigos erros 
(n 19 x n 19) 

0,40 ± 0,80 0,30 ± 0,90 0,58 
0,11 

 

Dígitos direta 
(n 19 x n 33) 

9,50 ± 2,80 8,90 ± 2,90 0,87 0,24 

Stroop II 
(n 19 x n 33) 

14,80 ± 3,90 17,30 ± 5,20 0,67 0,54 

Stroop erros II 
(n 19 x n 19) 

0,21 ± 0,41 0,27 ± 0,46 0,58 0,13 

 
Trilhas – A 
(n 19 x n 33) 

23,70 ± 7,60 30,90 ± 11,90 0,19 0,72 

 
 

Trilhas – A erros 
(n 19 x n 19) 

0,10 ± 0,31 0,16 ± 0,51 0,22 0,14 
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FUNÇÕES 
EXECUTIVAS 

 

Grupo 1 controle 

 

Grupo 2 DRS leve 

 

p 

 

Cohen´s d 

Stroop III 

(n 19 x n 33) 
20,90 ± 7,80 25,60 ± 9,40 0,74 0,54 

Stroop erros III 
(n 19 x n 19) 

0,21 ± 0,63 1,22 ± 1,83 0,59 0,73 

Trilhas – B 
(n 19 x n 33) 

56,30 ± 23,50 70,60 ± 35,60 0,84 0,47 

Trilhas – B erros 
(n 19 x n 18) 

0,47 ± 0,84 0,17 ± 0,39 0,09 0,45 

Dígitos inversa} 
(n 19 x n 33) 

7,20 ± 2,90 6,40 ± 2,00 0,66 0,32 

Dados apresentados em média e desvio padrão (±). Teste GLM Univariado (ANCOVA) p≤0.05* 
Dados ajustados por idade, escolaridade, IMC, sexo e HAS. 

 

6.1.3 Análise dos desfechos de saúde mental entre os grupos 1 e 2  

 

Como demonstrado na Tabela 4, o que corresponde a saúde mental, 

observou-se que o Grupo DRS leve apresentou maior gravidade dos sintomas 

depressivos no inventário BDI quando comparado com o grupo controle (p=0,05*).  

 

Tabela 4 - Comparação dos desfechos de saúde mental entre grupo controle e DRS – leve 

Variáveis Grupo 1 controle Grupo 2 DRS leve p Effect size´d 

BDI 
(n 19 x n 33) 

5,10 ± 4,20 10,10 ± 5,10 0,05* 1,07 

BAI 
(n 19 x n 33) 

4,10 ± 4,40 12,40 ± 12,80 0,37 0,86 

ISSL 
(n 19 x n 16) 

1,73 ± 0,90 1,81 ± 1,04 0,33 0,10 

BDI: Beck depression inventor; BAI: Beck anxiety inventor; ISSL: Inventário de sintomas de stress 
para adultos de Lipp. Dados apresentados em média e desvio padrão (±); Teste GLM Univariado 
(ANCOVA) p≤0.05* Dados ajustados por idade, escolaridade, IMC, sexo e HAS. 

 

6.1.4 Análise da qualidade de vida, fadiga, sonolência entre os grupos 1 e 2  

 

De acordo com a Tabela 5, somente no que se refere à avaliação do impacto 

da fadiga MFIS – BR, pode-se observar que houve maior escore do Grupo DRS leve 

quando comparado ao grupo controle (p= 0,007*) o que mostra que mesmo as 

formas mais leves apresentaram maior impacto da fadiga. 
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Tabela 5 - Comparação dos desfechos da qualidade de vida, fadiga e sonolência entre grupo controle 
e DRS – leve 

Variáveis 
Grupo 1 
controle 

Grupo 2 
DRS leve 

p Effect size`d 

FOSQ – total 
(n 19 x n 33) 

17,60 ± 2,20 15,00 ± 2,60 0,11 1,07 

Fadiga MFIS- total 
(n 19 x n 32) 

23,30 ±17,60 42,20 ±14,70 0,007* 1,16 

ESE 
(n 19 x n 32) 

8,10 ± 5,20 10,50 ± 4,50 0,83 0,49 

PSQI – total 
(n 19 x n 33) 4,60 ± 2,00 7,50 ± 3,30 0,29 1,06 

FOSQ: functional outcomes of sleep questionnaire; ESE: escala de sonolência de Epworth; PSQI: 
índice de qualidade de sono de Pittsburgh. Dados apresentados em média e desvio padrão (±); Teste 
GLM Univariado (ANCOVA) p≤0.05*. 

 

Na Tabela 6 é apresentada a comparação entre os dados descritivos da 

amostra do grupo SRVAS comparado ao grupo AOS leve. Ao serem comparados 

observa-se que os valores das variáveis: CC (circunferência cervical)                                       

(p = < 0,03*), PAS (p = 0,001*) e PAD (p = <0,001*) foram significativamente 

maiores no grupo AOS leve. 

 

Tabela 6 - Dados descritivos da amostra SRVAS e AOS leve 

IMC: índice de massa corpórea; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; HAS: 
hipertensão arterial sistêmica; Dados apresentados em média e desvio padrão (±); Teste T 

Variáveis 
Grupo SRVAS 

(n= 20) 
Grupo AOS leve 

(n= 13) 
p 

Idade (anos) 40,0 ± 8,0 37,4 ± 5,90 0,32 

Escolaridade (anos) 14,30 ± 3,10 15,35 ± 3,12 0,35 

IMC (Kg/m²) 26,70 ± 4,35 28,20 ± 3,60 0,30 

Circunferência cervical (cm) 
(n 18 x n 13) 

37,30 ± 2,75 39,55 ± 3,00 0,03* 

Circunferência abdominal (cm) 
(n 3 x n 13) 

94,66 ± 4,50 96,15 ± 9,00 0,78 

Sexo feminino ♦ 11 (55.0%) 5(38.5%) 0,28 

Sexo masculino 9 (45.0%) 8 (61.5%) 0,28 

PAS 108,30 ± 10,60 119,25 ± 2,80 0,001* 

PAD 66,50 ± 9,35 78,50 ± 3,75 <0,001* 

HAS ♦ 
(n 9 x n 13) 

5 (55.6%) 10(76.9%) 0,27 
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independente p≤0.05*; ♦ Dados apresentados em frequência absoluta(n) e frequência relativa (%)- 
Teste Qui Quadrado p≤0.05*. 
 
 

6.1.5 Análise da estrutura do sono entre os grupos SRVAS e AOS leve 

 

Quando verificados os parâmetros do sono na Tabela 7 pode-se observar 

diferenças significativas nos estágios N1 (p = 0,02*) e N2 (p = 0,009*). Em relação 

ao despertar relacionado ao esforço respiratório – RERA (p = <0,001*) foi 

significativamente maior no grupo SRVAS quando comparado ao grupo AOS leve e 

o IAH (p = <0,001*) foi maior no grupo AOS leve quando comparado a SRVAS, 

conforme esperado. Em relação aos parâmetros da SpO2, observa-se que o grupo 

AOS leve apresentou menor SpO2 média (p = 0,004*) e maior índice de 

dessaturação no sono REM (p = 0,03*) e no NREM (p = 0,001*) quando comparado 

a SRVAS.  

 

Tabela 7 - Comparação dos parâmetros do sono entre grupo SRVAS e AOS leve 

Variáveis 
Grupo SRVAS 

(n= 20) 
Grupo AOS leve 

(n= 13) 
p 

LS 
(n 20 x n 13) 

17,30 ± 21,50 27,75 ± 29,20 0,24 

LSREM 
(n 20 x n 13) 

96,60 ± 56,40 111,70 ± 38,40 0,40 

TTS 
(n 20 x n 13) 

369,30 ± 52,65 373,60 ± 32,65 0,79 

ES 
(n 20 x n 13) 

84,60 ± 12,65 87,10 ± 8,60 0,54 

N1 
(n 20 x n 13) 

9,25 ± 4,05 6,00 ± 3,55 0,02* 

N2 
(n 20 x n 13) 

47,15 ± 4,65 53,40 ± 8,25 0,009* 

N3 
(n 20 x n 13) 

22,90 ± 6,90 20,60 ± 8,50 0,38 

REM 
(n 20 x n 13) 

20,63 ± 6,50 20,00 ± 4,70 0,77 

WASO 
(n 20 x n 13) 

52,80 ± 51,80 29,75 ± 19,85 0,13 

Índice despertar 
(n 20 x n 13) 

13,10 ± 3,60 14,50 ± 4,90 0,36 

IDR 
(n 20 x n 13) 

8,90 ± 3,40 9,72 ± 2,30 0,42 
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RERA 
(n 20 x n 13) 

38,40 ± 21,70 7,55 ± 7,60 <0,001* 

IAH 
(n 20 x n 13) 

2,70 ± 1,85 8,50 ± 2,85 <0,001* 

SpO2 média 
(n 20 x n 13) 

96,40 ± 1,20 94,95 ± 1,45 0,004* 

SpO2 mínima 
(n 20 x n 13) 

89,65 ± 2,75 87,95 ± 2,70 0,08 

IDO REM 
(n 20 x n 12) 

5,10 ± 5,30 10,40 ± 7,90 0,03* 

IDO NREM 
(n 20 x n 12) 

1,62 ± 1,62 4,45 ± 2,50 0,001* 

LS: latência do sono; LSREM: latência do sono REM; TTS: tempo total de sono; R.E.M: rapid eye 
movement – movimento rápido dos olhos; ES: eficiência do sono; N1, N2, N3 (fases do sono NREM); 
WASO: wake after sleep onset - tempo acordado após início do sono; IDR: índice de distúrbio 
respiratório; RERA: respiratory effort related arousal – despertar associado ao esforço respiratório; 
IAH: índice de apnéia e hipopnéia; SpO2: saturação periférica de oxigênio. IDO: índice de 
dessaturação de oxigênio. Dados apresentados em média e desvio padrão (±); Teste T independente 
p≤0.05*. 

 

6.1.6 Análise dos desfechos cognitivos entre os grupos SRVAS e AOS leve 

 

Como apresentado na Tabela 8, no que diz respeito aos dados referentes à 

avaliação cognitiva, observou-se que todos os testes que avaliam memória foram 

significantes, onde o grupo SRVAS apresentou desempenho inferior quando 

comparado ao grupo AOS leve. No que diz respeito à avaliação da atenção e das 

funções cognitivas, pode-se observar que nos testes Stroop II e Stroop III o grupo 

SRVAS novamente apresentou desempenho inferior (p = 0,006*) e ( p= 0,03*) 

demorando mais tempo na execução da tarefa quando comparado ao grupo AOS 

leve. 

 

Tabela 8 - Comparação dos desfechos cognitivos entre SRVAS e AOS leve 

MEMÓRIA 
Grupo SRVAS 

(n= 20) 

Grupo  

AOS leve 
(n= 13) 

p Cohen´s d 

Memória Lógica 1 
(n 19 x n 13) 

18,95 ± 7,95 25,55 ± 7,50 0,02* 0,85 

Memória Lógica 2 
(n 19 x n 13) 

14,95 ± 8,60 23,40 ± 8,05 0,009* 1,01 

RAVLT I 
(n 20 x n 13) 

5,75 ± 1,00 6,80 ± 1,85 0,04* 0,70 
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RAVLT II 
(n 20 x n 13) 

7,95 ± 1,80 9,40 ± 1,90 0,03* 0,78 

RAVLT III 
(n 20 x n 13) 

9,10 ± 1,95 11,50 ± 2,50 0,005* 1,07 

RAVLT B 
(lista de interferência) 

(n 20 x n 13) 
5,05 ± 2,00 6,70 ± 1,80 0,02* 0,86 

RAVLT VI 
(n 20 x n 13) 

9,10 ± 2,60 11,00 ± 2,85 0,05* 0,69 

RAVLT VII (após 30 mi) 
(n 20 x n 13) 

7,85 ± 3,15 10,60 ± 3,10 0,01* 0,87 

RAVLT – total 
(n 20 x n 13) 

44,90 ± 7,85 53,15 ± 9,10 0,009* 0,97 

ATENÇÃO 
Grupo SRVAS 

(n=20) 

Grupo                      
AOS leve 

(n=13) 
p Cohen´s d 

Códigos 
(n 20 x n 13) 

66,00 ± 18,50 71,90 ± 14,60 0,33 0,35 

Códigos erros 
(n 6 x n 13) 

0,83 ± 1,60 0,00 ± 0,00 0,06 - 

Dígitos direta 
(n 20 x n 13) 

9,10 ± 2,70 9,30 ± 2,90 0,83 0,07 

Stroop II 
(n 20 x n 13) 

21,00 ± 6,35 15,20 ± 3,70 0,006* 1,11 

Stroop erros II 
(n 6 x n 13) 

0,33 ± 0,51 0,23 ± 0,43 0,65 0,21 

Trilhas – A 
(n 20 x n 13) 

32,50 ± 11,60 26,00 ± 8,15 0,08 0,64 

Trilhas – A erros 
(n 6 x n 13) 

0,16 ± 0,40 0,15 ± 0,55 0,96 0,02 

FUNÇÕES 
EXECUTIVAS 

Grupo SRVAS 
(n=20) 

Grupo  
AOS leve 

(n=13) 
p Cohen´s d 

Stroop III 
(n 20 x n 13) 

30,00 ± 10,50 22,70 ± 6,15 0,03* 0,84 

Stroop erros III 
(n 6 x n 13) 

0,33 ± 0,81 1,53 ± 2,02 0,18 0,77 

Trilhas – B 
(n 20 x n 13) 

66,90 ± 37,30 60,12 ± 19,65 0,55 0,22 

Trilhas – B erros 
(n 5 x n 13) 

0,00 ± 0,00 0,23 ± 0,43 0.26 - 

Dígitos inversa 
(n 20 x n 13) 

5,90 ± 1,50 6,70 ± 2,05 0,20 0,44 

Dados apresentados em média e desvio padrão (±);  Teste GLM Univariado (ANCOVA) p≤0.05*; 
Dados ajustados por idade, escolaridade, IMC, sexo e HAS. 
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6.1.7 Análise dos desfechos de saúde mental entre os grupos SRVAS e AOS leve 

 

Como demonstrado na Tabela 9, que corresponde a dados de saúde mental, 

observou-se que não houve diferença significativa entre os grupos. 

Tabela 9 - Comparação dos desfechos de saúde mental entre os grupos SRVAS e AOS leve 

Variáveis 
Grupo SRVAS 

(n=20) 

Grupo  
AOS leve 

(n=13) 
p Effect size´d 

BDI 
(n 20 x n 13) 

13,85 ± 11,90 9,85 ± 3,45 0,24 0,45 

BAI 
(n 20 x n 13) 

14,55 ± 14,45 10,10 ± 8,05 0,31 0,38 

ISSL 
(n 3 x n 13) 

22,70 ± 3,05 24,80 ± 7,70 0,65 0,35 

 BDI: Beck depression inventor; BAI: Beck anxiety inventor; ISSL: Inventário de sintomas de stress 
para adultos de Lipp. Dados apresentados em média e desvio padrão (±); Teste GLM Univariado 
(ANCOVA) p≤0.05*; Dados ajustados por idade, escolaridade, IMC, sexo e HAS 

 

6.1.8 Análise da qualidade de vida, fadiga, sonolência entre os grupos SRVAS e 

AOS leve 

 

 Conforme a Tabela 10, no que se refere à avaliação da qualidade do sono, 

pode-se observar que houve maior escore no grupo SRVAS quando comparado ao 

grupo AOS leve (p= 0,02*), o que mostra que a qualidade do sono foi pior no grupo 

com SRVAS. 

Tabela 10 - Comparação dos desfechos da qualidade de vida, fadiga e sonolência entre os grupos 
SRVAS e AOS leve. 

FOSQ: functional outcomes of sleep questionnaire; ESE: escala de sonolência de Epworth;                               
PSQI: índice de qualidade de sono de Pittsburgh. Dados apresentados em média e desvio padrão (±); 
Teste GLM Univariado (ANCOVA) p≤0.05*. 

Variáveis 
Grupo SRVAS 

(n=20) 
Grupo AOS leve 

(n=13) 
p Effect size`d 

FOSQ -total 
(n 20 x n 13) 

14,15 ± 3,60 15,45 ± 2,80 0,28 0,64 

Fadiga 
MFIS- total 
(n 19 x n 13) 

41,52 ± 18,10 43,10 ± 14,85 0,80 0,09 

ESE 
(n 19 x n 13) 

12,52 ± 4,06 10,50 ± 4,90 0,20 0,44 

PSQI – total 
(n 20 x n 13) 

9,85 ± 5,30 6,15 ± 1,80 0,02* 0,93 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

7 DISCUSSÃO 
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Esse estudo buscou avaliar as alterações das funções cognitivas, de saúde 

mental e qualidade de vida em pacientes adultos com DRS leve, sobre os quais a 

literatura é escassa, com ênfase na SRVAS. Os principais achados do presente 

estudo mostram que pacientes com DRS leve (AOS leve + SRVAS) têm maiores 

escores na escala de depressão e alteração cognitiva leve, porém estatisticamente 

significante comparados ao grupo controle sem distúrbio do sono, após ajustes para 

idade, escolaridade, IMC, sexo e hipertensão. 

De maneira interessante e contrária à nossa hipótese, o grupo SRVAS 

apresentou mais alterações cognitivas, de maneira consistente e significante, 

quando comparado ao grupo com AOS leve, entretanto SRVAS e AOS leve não 

diferiram em relação a sintomas de depressão. 

 

7.1 Estrutura do sono e DRS leve 

 

Ao verificar os parâmetros IAH, IDR, RERA, bem como os valores do índice 

de dessaturação do REM e NREM, no presente estudo, observou-se aumento dos 

mesmos no grupo DRS leve quando comparado ao grupo controle, conforme 

esperado e de acordo com os critérios diagnósticos. Com referência à saturação de 

oxigênio mínima verificou-se menor índice no grupo DRS leve, quando comparado 

ao controle. Em relação à estrutura do sono, o grupo DRS leve apresentou maior 

porcentagem de estágio N2 e menor porcentagem de estágio N3 quando comparado 

ao grupo controle. Sabe-se que o terceiro estágio do sono NREM, conhecido como 

N3, sono profundo, de ondas lentas, é considerado um estágio anabólico, 

fisicamente restaurador, pois é responsável em acumular energia, melhorar o 

sistema imunológico (Berry, 2012), além de ser ligado a uma variedade de 

processos cognitivos (Tranah et al., 2018). No decorrer desta fase de sono, a 

atividade metabólica é menor e ocorre a diminuição no consumo de oxigênio 

(Honkus, 2003). Estudos tem demonstrado que o sono de ondas lentas exerce o 

papel de beneficiar preferencialmente a consolidação da memória verbal e espacial 

(Gais et al., 2007; Gais, Born, 2004; Peigneux et al., 2004), enquanto o cérebro 

desperto é otimizado para a codificação das memórias (Rasch, Born, 2013). 

Ferrarelli detectaram que um aumento do sono de ondas lentas tem um efeito 

benéfico na memória operacional de indivíduos saudáveis. O achado traz novas 

perspectivas de intervenção de tratamento para pacientes com distúrbios 
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neuropsiquiátricos, já que estes apresentam alterações cognitivas associadas, e 

aumentar as ondas lentas pode contribuir na melhora da cognição destes indivíduos 

(Ferrarelli et al., 2019).  

Boland e colaboradores ao compararem pacientes com AOS e controle 

demonstraram não haver diferenças significativas nos testes neurocognitivos. 

Contudo, ao avaliarem o tempo de saturação da oxihemoglobina abaixo de 85%, 

mostraram que indivíduos com AOS leve à moderada apresentaram baixo impacto 

em medidas relacionadas às funções cognitivas como atenção, função executiva, 

velocidade motora e de processamento. O achado sugeriu que em adultos de meia-

idade e idosos, os efeitos neuropsicológicos da AOS leve à moderada não ocorrem 

de forma global e não são significativos (Boland et al., 2002). Entretanto, neste 

presente estudo, esse não é o caso dos pacientes com DRS leve cujo IDO e SpO2 

min não estão muito alterados. 

Pesquisas demonstram que o sono exerce um papel significativo para o 

funcionamento afetivo (Minkel et al., 2014), principalmente para os transtornos de 

humor, como a depressão (Tsuno et al., 2005). No transtorno depressivo maior, por 

exemplo, os parâmetros do sono distinguem-se daqueles indivíduos saudáveis por 

apresentarem maior latência para início do sono, menor latência e maior densidade 

do sono REM (Swanson et al., 2010), dificuldades de manter o sono e baixa do sono 

de ondas lentas. Essas diferenças no sono de ondas lentas fizeram com que 

cientistas suspeitassem que indivíduos com transtorno depressivo maior manifestam 

comprometimento na homeostase do sono (Goldstein et al., 2012; Plante et al., 

2013), pois as ondas lentas estão implicadas na regulação homeostática da 

neuroplasticidade (Tononi, Cirelli, 2003) e indicadores revelam que a 

neuroplasticidade é prejudicada em indivíduos acometidos por este transtorno 

(Pittenger, Duman, 2008).  

 

7.2 Funções cognitivas e DRS leve 

 

Pesquisas indicam que a recorrência de apnéia, fragmentação do sono, 

sonolência excessiva diurna e hipoxemia noturna, além da privação crônica de sono 

podem induzir a prejuízos cognitivos e psicológicos nos diversos domínios das 

funções executivas, incluindo atenção e vigilância, nos domínios da aprendizagem e 

memória, tomada de decisão, resposta inibitória, na coordenação motora fina, nas 
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habilidades construtivas e no funcionamento psicomotor (Aloia et al., 2004; Bawden 

et al., 2011; Bucks et al., 2013; Chee, Tan, 2010; Lis et al., 2008; Lowe et al., 2017; 

Salorio et al., 2002; Shpirer et al., 2012; Tippin et al., 2009; Whitney et al., 2017).                 

Já outras pesquisas realizadas focaram nas consequências da AOS leve sobre a 

função executiva – atividade do córtex pré-frontal (Beebe, Gozal, 2002), função essa 

responsável pela capacidade do indivíduo de ter flexibilidade mental, planejar, 

organizar e resolver situações – problema (Fulda, Schulz, 2001), mas os resultados 

dessas avaliações são divergentes, pois algumas apontaram disfunção executiva 

(Bédard et al., 1991; Lis et al., 2008) enquanto outras apontaram um déficit na 

atenção (Gosselin et al., 2006; Salorio et al., 2002). Sabe-se que o 

comprometimento cognitivo aumenta com a gravidade da doença, mas isso não 

acontece de forma linear (Bédard et al., 1991; Boland et al., 2002). 

Quanto às funções cognitivas e DRS leve, no presente estudo, nota-se que os 

domínios da memória, atenção e funções executivas, não estão alterados, quando 

comparados ao grupo controle, no entanto, em relação à aprendizagem verbal, 

avaliada pelo teste RAVLTII, o grupo DRS leve apresentou desempenho inferior. 

Entretanto, o significado clínico dessa alteração isoladamente necessita melhor 

avaliação, inclusive em relação à evolução em longo prazo. 

De fato, o sono tem um papel na consolidação da memória, aprendizado e 

plasticidade cerebral (Ellenbogen et al., 2006), mas a fisiopatologia do 

comprometimento cognitivo em adultos com AOS, especialmente nos casos leves, 

permanece pouco esclarecida. Qual o papel da fragmentação do sono, da redução 

das fases N3 e REM, da hipóxia e do tempo de exposição permanece um canal para 

futuros estudos. 

 

7.3 Saúde mental e DRS leve 

 

No que diz respeito à saúde mental, o grupo DRS leve apresentou maior 

gravidade dos sintomas depressivos no inventário BDI quando comparado com o 

grupo controle. Segundo De Godoy, pacientes com SRVAS apresentaram mais 

queixas clínicas comparados com a AOS leve, além de escores mais elevados nos 

inventários que avaliaram sintomas de depressão, como no presente estudo, e 

também de ansiedade, discordando dos nossos achados (De Godoy et al., 2016).  
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Adams e colaboradores mostraram que indivíduos com AOS apresentam risco 

de desenvolver ansiedade e depressão, especialmente naqueles que manifestaram 

dificuldades relacionadas ao sono (Adams et al., 2019). Além disso, uma meta-

análise observou que a prevalência combinada de depressão e sintomas de 

ansiedade em indivíduos com AOS era de 35% e 32% (Garbarino et al., 2018). 

Estes achados, concordantes com os resultados desse estudo, nos levam a manter 

maior atenção a respeito da saúde mental de pacientes com DRS leve. 

 

7.4 Qualidade subjetiva do sono, sonolência, fadiga, qualidade vida e DRS leve 

 

No que se refere à avaliação do impacto da fadiga MFIS – BR, pode-se 

observar que o grupo DRS leve apresentou maior escore quando comparado ao 

grupo controle, o que mostra que as formas mais leves de DRS apresentaram maior 

impacto da fadiga, o que vai de acordo com alguns autores que referem que uma 

das principais queixas que os pacientes com SRVAS manifestam é a fadiga 

(Engleman et al., 1994) que, provavelmente, está associada aos despertares 

relacionados ao esforço respiratório aumentados durante a noite. Porém, neste 

estudo, fadiga foi um dos sintomas referidos como critério de inclusão da amostra. 

De Godoy e colaboradores compararam pacientes com SRVAS, OSA leve e 

indivíduos normais, usando como critérios diagnósticos a PSG associada à presença 

de sonolência excessiva diurna e/ou fadiga e em seus achados perceberam que 

pacientes com SRVAS apresentaram mais fadiga quando comparados a AOS leve 

(De Godoy et al., 2016) e pior qualidade subjetiva do sono (De Godoy et al., 2016; 

So et al., 2015). Outros autores avaliaram a qualidade de vida e a qualidade 

subjetiva do sono em pacientes com AOS leve comparados com indivíduos 

saudáveis e não encontraram alterações estatisticamente significativas (Quan et al., 

2014; Weaver et al., 2012), o que está de acordo com os achados deste estudo, que 

não mostrou diferença entre os pacientes com DRS leve e controle, com relação à 

qualidade de vida, qualidade subjetiva do sono e sonolência excessiva. 

Em relação à sonolência excessiva e qualidade do sono, a literatura mostra 

que pacientes com SRVAS e AOS leve apresentam, de modo geral, piores escores 

em ambas variáveis, comparados a controles, diferente dos achados no presente 

estudo, onde o grupo com DRS como um todo, não mostrou diferenças nos escores 

da ESE e PSQI, quando comparado com controles. Do ponto de vista fisiológico, a 
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sonolência e a fadiga são fenomenologicamente conceitos diferentes. A sonolência 

está mais vinculada aos impulsos homeostáticos e circadianos e motivada por 

estímulos comportamentais e ambientais (Neu et al., 2010), já em condições mais 

patológicas, é reconhecida como sonolência diurna excessiva - SED (Ohayon, 

2008), relacionada à privação de sono ou como um sintoma diurno de um distúrbio 

primário, como por exemplo, a AOS. Ao longo do dia, a SED evidencia um aumento 

da pressão do sono e maior predisposição para dormir (Johns, 2002), o que é 

geralmente descrita como consequência de uma homeostase do sono prejudicada 

descrita por redução das ondas lentas (Mairesse et al., 2010). Já a fadiga, em 

condições não patológicas, não necessita do sono para se recuperar, basta repousar 

(Neu et al., 2010). A fadiga crônica está muito correlacionada às condições 

sistêmicas (Neu et al., 2010; Shen et al., 2006). Interessantemente, nossos 

pacientes não apresentaram maior grau de sonolência quando comparados aos 

controles, o que torna improvável que as alterações leves encontradas possam ser 

explicadas pelo grau de sonolência. Entretanto, devemos levar em conta que 

sonolência ou fadiga foram parte dos critérios diagnósticos para ambos DRS leve. 

 

7.5 SRVAS x AOS leve 

 

A comparação entre as variáveis da SRVAS e AOS leve mostrou resultados 

interessantes e contrários à nossa hipótese, que previa semelhança de 

comprometimento entre os dois distúrbios respiratórios do sono, em alguns 

aspectos. Essa discussão entre a natureza da SRVAS como parte ou não do 

espectro dos distúrbios respiratórios obstrutivos do sono ocorre há anos (Anttalainen 

et al., 2016; Deary et al., 2014; Gould et al., 1988; Guilleminault et al., 1993, 2000, 

2001; Guilleminault, Abad, 2004; Guilleminault, Chowdhuri, 2000; M’saad et al., 

2015). De fato, os pacientes do grupo SRVAS do presente estudo apresentaram 

desempenho significativamente pior nos testes cognitivos e pior qualidade de sono, 

quando comparados aos pacientes com AOS leve. Porém, não diferiram em relação 

ao escore de depressão, ansiedade e estresse, assim como na avaliação de 

sonolência diurna e sua repercussão, e fadiga. Segundo a literatura, a ocorrência de 

episódios de aumento de esforço respiratório durante o sono terminado por 

despertares transitórios (Guilleminault et al., 1993), levam à fragmentação do sono 

e, consequentemente, a fadiga e/ou hipersonolência diurna e sintomas funcionais, e 
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é relacionada à morbidade cognitiva e cardiovascular (Pépin et al., 2012). Nota-se 

que na literatura há mais relatos de sintomas mentais, cognitivos e somáticos entre 

pacientes com SRVAS (De Godoy et al., 2016; Gold et al., 2003; Guilleminault et al., 

1993, 2006; Guilleminault, Davé, 2003; Pépin et al., 2012), embora relatos diretos de 

comparação com pacientes com AOS leve sejam escassos.  

Guilleminault e colaboradores desenvolveram uma pesquisa em uma 

população de 314 indivíduos onde avaliaram as diferenças e semelhanças entre 

pacientes com diagnóstico de SRVAS e AOS com queixas de ronco alto durante o 

período de três meses e entre os seus resultados perceberam uma circunferência 

cervical mais ampla e uma idade mais avançada em pacientes com AOS quando 

comparados aos pacientes com SRVAS. Outro achado demostrou que a 

apresentação clínica abrangendo a queixa de sonolência diurna e o escore do ESE 

foram parecidos para pacientes com aumento ou redução da saturação de oxigênio 

abaixo de 90% no decorrer do sono (Guilleminault et al., 2000). Em relação ao 

presente estudo, um dado encontrado relativo às características da amostra diz 

respeito à diferença na variável de circunferência cervical apresentando também um 

valor significativamente menor no grupo SRVAS quando comparado ao grupo AOS 

leve. De acordo com a literatura, diversos fatores podem estar envolvidos na 

alteração da CC, o IMC pode ser uma delas, sabe-se que pacientes com SRVAS 

são mais magros (Pépin et al, 2012). Um segundo estudo apontou que podem 

ocorrer alterações imediatas e no decorrer da noite na CC, sendo que as 

transformações imediatas foram percebidas em pacientes obesos com AOS (Fischer 

et al., 2012). Outro achado correspondente a análise dos dados descritivos da 

amostra deste atual estudo apontou à diferença na PAS e PAD, com valores 

significativamente menores no grupo SRVAS comparado ao grupo AOS leve, 

embora as médias estejam nos valores da normalidade, o que está em acordo com 

os relatos de hipotensão em pacientes com SRVAS (Guilleminault et al., 2001). 

Shahveisi e colaboradores investigaram as variáveis da arquitetura do sono no 

ronco primário e na AOS em 391 pacientes de um Centro de Pesquisa de Distúrbios 

do Sono com base em seus dados polissonográficos e as categorizaram em 3 

grupos baseados em seu IAH e ronco: grupo controle, ronco primário e apnéia 

obstrutiva do sono. Os achados apontaram redução no estágio N3 do sono, sono 

profundo ou sono de ondas lentas, e um aumento no estágio N1 do sono NREM em 

pacientes com AOS quando comparados ao grupo controle. Depois de controlar os 
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fatores de confusão (idade, IMC) perceberam diferenças significantes entre os três 

grupos em relação ao estágio N1 do sono. Porém, quanto ao estágio N3, depois de 

controlar as mesmas variáveis de confusão, não houve diferença significante entre 

os grupos. Esses resultados apontaram que a AOS é capaz de aumentar o estágio 

N1, o que pode estar associada a uma diminuição da saturação de oxigênio no 

sangue (SpO2), independete do IMC e da idade. O estímulo cerebral pode ser 

consequência do aumento do estágio N1. Porém, quando controlado os fatores de 

confundimento, observou-se que a AOS não prejudicou o estágio N3. Conclui-se 

através dos resultados deste estudo que pacientes com AOS tem um sono mais leve 

do que as pessoas sem este distúrbio respiratório do sono (Shahveisi et al., 2018). 

Este presente estudo mostrou que ao compararmos os parâmetros do sono em 

pacientes com SRVAS e AOS leve, não houve diferença significante no estágio N3. 

Por outro lado, foram observadas diferenças significativas nos estágios N1 e N2. 

Pacientes com AOS apresentaram menor estágio do sono N1 e maior estágio do 

sono N2 quando comparados ao grupo SRVAS. Em relação ao despertar 

relacionado ao esforço respiratório – RERA foi significativamente maior no grupo 

SRVAS quando comparado ao grupo AOS leve. O IAH foi maior no grupo AOS leve 

ao ser comparado a SRVAS, conforme esperado e de acordo com os critérios 

diagnósticos. Em relação aos parâmetros da SpO2, observa-se que o grupo AOS 

leve apresentou menor SpO2 média e maior índice de dessaturação no sono REM e 

no NREM quando comparado a SRVAS.  

 

7.6 Limitações do estudo 

 

O número relativamente pequeno da amostra de pacientes pode ser um fator 

limitante, entretanto, outros estudos avaliaram a cognição em quantidade similar de 

participantes mostrando, em sua maioria, resultados significantes (Gosselin et al., 

2006; Lis et al., 2008; Rosulescu, 2016; Rouleau et al., 2002; Salorio et al., 2002; 

Shpirer et al., 2012; Tippin et al., 2009). 
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8 CONCLUSÃO 
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Pacientes com DRS leve (AOS leve + SRVAS) têm maiores escores na 

escala de depressão e alteração cognitiva, em ambos de intensidade leve, porém 

estatisticamente significante, mesmo após ajustes para variáveis de confundimento. 

No caso da alteração da memória episódica verbal nos DRS leve, seu significado 

clínico é incerto, desse modo estudos com seguimento poderão esclarecer esse 

achado.  

Na análise comparativa entre os grupos de SRVAS e AOS leve mostra que 

pacientes com SRVAS apresentaram desempenho significativamente pior nos testes 

cognitivos que avaliaram a memória episódica imediata, tardia e aprendizagem; 

atenção seletiva e o controle inibitório das funções executivas, sem diferença 

significante no escore de depressão, ansiedade, estresse, fadiga, impacto na 

qualidade do sono, sonolência excessiva e em alguns parâmetros do sono como LS, 

LSREM, TTS, ES, N3, REM, WASO, ID, IDR, SpO2 mínima. Os achados sugerem 

que os pacientes com SRVAS são mais sintomáticos do ponto de vista cognitivo que 

aqueles com AOS leve. É recomendável observar a evolução desses 

comprometimentos durante o tratamento de pacientes com SRVAS. 
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10 ANEXOS 

 



 

 

 
Anexo 1. Parecer do Comitê de Ética Em Pesquisa 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

Anexo 2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título do projeto: Avaliação das alterações cognitivas, de saúde mental  e 

qualidade de vida em pacientes adultos com Distúrbio Respiratório Obstrutivo 

do Sono de grau leve (DRS – leve) 

 

O Sr(a) foi convidado(a) a participar voluntariamente deste estudo que tem 

por objetivo avaliar as alterações cognitivas, de saúde mental e qualidade de vida em 

pacientes controles e em pacientes com distúrbio respiratório obstrutivo do sono de 

grau leve (Síndrome da Resistência das Vias Aéreas Superiores e a Apnéia 

Obstrutiva do Sono leve). Estima-se que o comprometimento cognitivo aumenta com 

a gravidade do distúrbio, no entanto, a magnitude desses prejuízos na cognição, na 

saúde mental e na qualidade de vida ainda não é totalmente conhecida.  

O projeto terá 1 fase (explicada abaixo) e nesta fase serão realizados os 

seguintes procedimentos (rotineiros ou experimentais):  

- Exame físico: exame realizado no ambulatório e que tem por objetivo aferir a 

pressão arterial, medir altura, peso e obtenção de algumas medidas antropométricas 

tais como: índice de massa corporal, circunferência cervical e abdominal. 

- Questionários, Escalas e Testes Neuropsicológicos (procedimento 

experimental): esses têm por objetivo avaliar sobre a qualidade do sono, fadiga, 

sonolência diurna, estresse, cognição, saúde mental e qualidade de vida. 

- Exame de Polissonografia (procedimento rotineiro): esse exame é feito 

durante uma noite inteira e tem por objetivo a monitoração objetiva da qualidade e 

quantidade de sono, assim como são diagnosticados os distúrbios do sono, como no 

caso a Síndrome da Resistência das Vias Aéreas Superiores e a Apnéia Obstrutiva do 

Sono. É o único exame capaz de identificar com precisão estes distúrbios 

respiratórios obstrutivos do sono. Para tanto, são utilizados vários sensores colados 

sobre a pele com fita tipo “micropore” ou adesivos e, eventualmente, com colódio 

(cola biológica). 

 

Benefícios e possíveis riscos associados aos tratamentos: 

 

Os exames, testes e escalas incluídos neste estudo fornecerão dados sobre o 

seu estado de saúde – sono, cognição, saúde mental e qualidade de vida. Caso estes 

apresentem anormalidades você será avisado pelo responsável por esta pesquisa e 

será orientado a procurar o especialista correto. 



 

 

O exame físico pode provocar leve desconforto ou até 

constrangimento, porém este exame é indolor. 

No exame de Polissonografia, a colocação de eletrodos e sensores na pele e 

couro cabeludo pode provocar leve desconforto, despertares durante o sono e 

raramente irritação local na pele causada pelo adesivo, porém este exame é indolor e 

não invasivo. 

Na aplicação de questionários e entrevista, ambos não oferecem riscos à 

integridade física dos participantes, mas no mínimo podem provocar um desconforto 

pelo tempo exigido ou até um constrangimento pelo teor dos questionamentos. 

Durante as etapas do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de suas dúvidas. A principal 

pesquisadora é a Priscila Calixto Klichouvicz, que pode ser encontrada no endereço 

Rua Botucatu, 862, 1º andar (Departamento de Psicobiologia UNIFESP, tel 2149-

0155) e pelo telefone (11) 97770-0777, email: pesquisa.sono.saopaulo@gmail.com. 

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

em contato com o Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) - Rua Botucatu, 572, 1º andar, cj 

13, tel 5571-1062, fax 5539-7162, email: cepunifesp@unifesp.br. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento 

que desejar e o participante pode deixar de participar do estudo, sem qualquer 

prejuízo à continuidade de seu tratamento na instituição. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros 

participantes, não sendo divulgada a identificação de nenhum destes, garantindo 

assim o direito à confidencialidade. 

O participante tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados 

parciais das pesquisas quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do 

conhecimento dos pesquisadores. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à 

sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 

orçamento da pesquisa. 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 

tratamentos propostos nesse estudo, o participante tem o direito de tratamento 

médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 

O pesquisador se compromete a utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa. 

Você ficará com uma via desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

e todas as folhas serão rubricadas pelo pesquisador e por você mesmo no momento 

do consentimento. 

mailto:pesquisa.sono.saopaulo@gmail.com
mailto:cepunifesp@unifesp.br


 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das 

informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo 

"Avaliação das alterações cognitivas, de saúde mental e qualidade de vida em 

pacientes adultos com Distúrbio Respiratório Obstrutivo do Sono de grau leve".  

Eu discuti com a pesquisadora Priscila Calixto Klichouvicz sobre a minha 

decisão em participar desse estudo. Ficaram claros para mim quais são os 

propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e 

riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou 

também claro que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 

acesso a tratamento hospitalar quando necessário.  

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 

ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 

atendimento neste serviço. 

 

___________________________________  

 Nome do paciente  

 

 ____________________________________ Data ___ / ___ / ____ 

 Assinatura do paciente 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) deste paciente para a participação neste 

estudo. 

 

__________________________________  

      Nome do responsável pelo estudo  

  

 ___________________________________  

     Assinatura do responsável pelo estudo 

 

  

 

 

 Data ___ / ___ / ____ 

 

 

  



 

 

Anexo 3. Triagem  

TRIAGEM PELO TELEFONE 

 

Data da ligação: _____________ Horário:_____________  

Nome completo do voluntário(a): ________________________________________________________ 

Idade: ________________  

Gênero: ( ) Feminino ( ) Masculino 

Escolaridade (anos): _________________________________________________________________  

Telefones para contato: ________________________________________________________________ 

Altura: __________________ Peso atual: ___________________  

Diagnóstico clínico:___________________________________________________________________ 

Queixa(s) principal(is) – Motivo pelo qual procurou o Instituto do Sono:_____________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

- Diabetes ( ) Sim ( )Não  

- Doenças neurológicas (incluindo convulsões) ( ) Sim ( )Não Observação:_______________ 

- Consegue ler e escrever ( ) Sim ( )Não Observação:_______________________________ 

- Medicamentos em uso no momento: ( ) Sim ( )Não 

1.Nome:___________________________________________ Dosagem:_______________________ 

Motivo:____________________________________________ Horários de uso:___________________ 

Tempo de uso: _________ ______________________________________________________________ 

Melhora dos sintomas? ( ) Sim ( )Não Observações: ___________________________ 

 

2.Nome:___________________________________________ Dosagem:_______________________ 

Motivo:____________________________________________ Horários de uso:__________________ 

Tempo de uso: _________ ______________________________________________________________ 

Melhora dos sintomas? ( ) Sim ( )Não Observações: __________________________ 

 

3.Nome:___________________________________________ Dosagem:_______________________ 

Motivo:____________________________________________ Horários de uso:__________________ 

Tempo de uso: _________ ______________________________________________________________ 

Melhora dos sintomas? ( ) Sim ( )Não Observações: __________________________ 

4.Nome:___________________________________________ Dosagem:_______________________ 

Motivo:____________________________________________ Horários de uso:__________________ 

Tempo de uso: _________ ______________________________________________________________ 

Melhora dos sintomas? ( ) Sim ( )Não Observações: __________________________ 

 

- Substâncias em uso no momento: ( ) Sim ( )Não 

• Álcool Faz uso? ( ) Sim ( )Não Frequência: ____________ Dosagem:_____________ 

• Tabaco Faz uso? ( ) Sim ( )Não Frequência: ____________ Quantidade: ___________ 

• Outra substância: _____________________________________________________________ 

 Faz uso? ( ) Sim ( )Não Frequência: ____________ Quantidade: ____________ 

 

- Tratamentos anteriores para: 

• Síndrome da Resistência da Via Aérea Superior (SRVAS) ( ) Sim ( )Não 



 

 

• Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS) grau leve ( ) Sim ( )Não 

Observação:__________________________________________________________________________ 

 

Data agendamento da 1ª Fase: _______/_______/_______ ( seg - ter - qua - qui) Horário:________ 

Precisa de atestado no dia da aplicação dos testes: ( ) sim ( ) não 

N° do prontuário: _________________  

Data do exame de polissonografia anterior:_________________ 

  



 

 

Anexo 4. Anamnese 

ENTREVISTA INICIAL E ANAMNESE 

 

Nome do voluntário(a): ______________________________________________________________  

 Idade: ________________ Data de nascimento: ______/______/_______  

Gênero: ( ) Feminino ( ) Masculino 

Estado civil: _____________________ 

Escolaridade (anos): ________________________________________________________________  

Naturalidade:______________________________________________________________________ 

Cidade e bairro de residência:_________________________________________________________ 

Profissão: _________________________________________________________________________ 

Horário de trabalho (hora – dias da semana):_____________________________________________ 

Telefones para contato: ______________________________________________________________ 

E-mail:_______________________________________________ 

Altura: __________________ Peso atual: ______________ Pressão arterial:____________ 

IMC: ____________________ CC: ____________________ CA:_______________________ 

Diagnóstico clínico:__________________________________________________________________ 

Data da avaliação: _______/______/______ Horário:___________________ 

N° do prontuário: ____________________ 

Observações adicionais:_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

- Disponibilidade para exame de PSG de noite inteira:____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

Estrutura básica – Entrevista Inicial e Anamnese 

A) Queixa principal 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

B) Tempo de início dos sintomas e evolução 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

C) Profissionais relacionados ao sintoma – tratamentos anteriores: ( ) Sim ( )Não 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

D) Saúde em geral  

• Hipertensão ( ) Sim ( )Não Observação:__________________________________________________ 

• Infarto ( ) Sim ( )Não Observação:______________________________________________________ 

• Diabetes ( ) Sim ( )Não Observação:_____________________________________________________ 

• Problemas de tireoide ( ) Sim ( )Não Observação:_________________________________________ 

• Problemas respiratórios ( ) Sim ( )Não Observação:_______________________________________ 

• Distúrbios do sono ( ) Sim ( )Não Observação:____________________________________________ 

• Realização de alguma cirurgia recente ( ) Sim ( )Não Observação:___________________________ 

• Doenças neurológicas (incluindo convulsões) ( ) Sim ( )Não Observação:_____________________ 

• Desmaios ( ) Sim ( )Não Observação:____________________________________________________ 

• Quedas ( ) Sim ( )Não Observação:_____________________________________________________ 

• Traumatismo craniano ( ) Sim ( )Não Observação:_________________________________________ 

• Problemas de visão ( ) Sim ( )Não Observação:___________________________________________ 

• Problemas de audição ( ) Sim ( )Não Observação:_________________________________________ 

• Problemas motores ( ) Sim ( )Não Observação:___________________________________________ 

• Problemas com alimentação ( ) Sim ( )Não Observação:____________________________________ 

• Dores de cabeça ( ) Sim ( )Não Frequência:______________________________________________ 

• Ganho de peso recente ( ) Sim ( )Não Quanto:____________________________________________ 

• Perda de peso recente ( ) Sim ( )Não Quanto:_____________________________________________ 

• Menopausa ( ) Sim ( )Não Início:________________________________________________________ 

• Diagnóstico de TDAH ( ) Sim ( )Não Quando:_____________________________________________ 

• Diagnóstico Psiquiátrico ( ) Sim ( )Não Qual:_____________________________________________ 

              Quando iniciou______________________________________________________________________ 

• Apertar ou ranger os dentes ( ) Sim ( )Não Observação:____________________________________ 

• Algum outro problema de saúde não listado acima:__________________________________________________ 

 

Exames complementares: ( ) Sim ( )Não 

• Tomografia computadorizada do crânio ( ) Sim ( )Não 

• Ressonância magnética do encéfalo ( ) Sim ( )Não  

• Eletroencefalograma ( ) Sim ( )Não  

Outros?___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Quando foram feitos?_______________________________________________________________________ 



 

 

 

E) Medicamentos em uso no momento: ( ) Sim ( )Não 

1.Nome:___________________________________________ Dosagem:_______________________________ 

Motivo:____________________________________________ Horários de uso:_________________________ 

Tempo de uso: _________ ___________________________________________________________________ 

Melhora dos sintomas? ( ) Sim ( )Não 

Observações: ______________________________________________________________________________ 

 

2.Nome:___________________________________________ Dosagem:_______________________________ 

Motivo:____________________________________________ Horários de uso:_________________________ 

Tempo de uso: _________ ___________________________________________________________________ 

Melhora dos sintomas? ( ) Sim ( )Não 

Observações: ______________________________________________________________________________ 

 

3.Nome:___________________________________________ Dosagem:_______________________________ 

Motivo:____________________________________________ Horários de uso:_________________________ 

Tempo de uso: _________ ___________________________________________________________________ 

Melhora dos sintomas? ( ) Sim ( )Não 

Observações: ______________________________________________________________________________ 

 

4.Nome:___________________________________________ Dosagem:_______________________________ 

Motivo:____________________________________________ Horários de uso:_________________________ 

Tempo de uso: _________ ___________________________________________________________________ 

Melhora dos sintomas? ( ) Sim ( )Não 

Observações: ______________________________________________________________________________ 

 

F) Histórico de doenças na família: ( ) Sim ( )Não 

Paterno:___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Materno:___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Alguma doença neurodegenerativa na família: ( ) Sim ( )Não 

Especifique:_______________________________________________________________________________ 

Algum transtorno psiquiátrico na família: ( ) Sim ( )Não 

Qual?__________________________________________________ Início:_______________________ 

Qual?__________________________________________________ Início:_______________________ 

Qual?__________________________________________________ Início:_______________________ 

Qual?__________________________________________________ Início:_______________________ 

 

G) Substâncias em uso no momento ou uso no passado: ( ) Sim ( )Não 

• Álcool Faz uso? ( ) Sim ( )Não Frequência: ____________ Dosagem:____________ 



 

 

• Tabaco Faz uso? ( ) Sim ( )Não Frequência: ____________ Quantidade: ______________________ 

• Outra substância: ___________________________________________________________________ 

 Faz uso? ( ) Sim ( )Não Frequência: ____________ Quantidade: ____________________________________ 

• Outra substância: ___________________________________________________________________ 

 Faz uso? ( ) Sim ( )Não Frequência: ____________ Quantidade: ____________________________________ 

H) Oscilações – alterações de humor: ( ) Sim ( )Não 

Quais?____________________________________________________________________________________ 

Frequência:________________________________________________________________________________ 

Alterações de comportamento: ( ) Sim ( )Não 

Quais?____________________________________________________________________________________ 

Frequência:________________________________________________________________________________ 

 

I) Alterações cognitivas: ( ) Sim ( )Não 

• Memória ( ) Sim ( )Não Início:__________________________________________________________ 

• Atenção ( ) Sim ( )Não Início:___________________________________________________________ 

• Concentração ( ) Sim ( )Não Início:______________________________________________________ 

• Outras: ________________________________ Início: ______________________________________ 

• Problemas relacionados a aprendizagem ( ) Sim ( )Não Início:_____________________ 

Observações:______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Quantas horas dorme por noite durante a semana? ________________________________________ 

Quantas horas dorme por noite nos finais de semana? _____________________________________ 

De 0 a 10 qual nota você daria para a qualidade do seu sono? _______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5. Questionários Pré-Aplicação da Bateria 

 

Questionário Pré Aplicação da Bateria de Testes 

Nome: ___________________________________________________________________________ 

Idade: __________ Data da aplicação: ____/____/____ Hora:______________ 

 

Por favor, responda as questões abaixo: 

1) Comparado com seu horário habitual de dormir, esta noite você dormiu: 

Mais cedo que o normal No horário normal – habitual Mais tarde que o normal 

 

2) Qual horário você foi se deitar ontem? 
__________________________________________________________________________ 

 

3) Quanto tempo você acha que demorou para iniciar o sono? 
__________________________________________________________________________ 

 

4) Quantas vezes você acha que despertou esta noite? 

__________________________________________________________________________ 

 

5) Quantas horas você dormiu no total (ontem para hoje)? 

__________________________________________________________________________ 

 

6) Você considera ter tido uma boa noite de sono?  

Sim Não   

Caso tenha respondido não, especifique o motivo? 

_________________________________________________________________________________ 

 

7) Sente-se descansado(a)?  

Sim Não   

 

8) Comparado com o seu horário habitual de acordar, nesta manhã você despertou 

Mais cedo que o normal No horário normal – habitual Mais tarde que o normal 

 

9) De 0 a 10 que nota você daria para a sua noite de sono? 
__________________________________________________________________________ 

 

10) Qual foi o horário da sua última refeição? (café da amanhã, almoço, jantar ou lanche) 
__________________________________________________________________________ 

 



 

 

11)  Você ingeriu algum tipo de bebida alcoólica ontem e / ou hoje? 

Sim Não    

Caso tenha respondido sim, favor especificar: 

Tipo de bebida ingerida __________________ Dose ingerida_________________________ 

Horário da ingestão ______________________ 

  

12)  Você ingeriu café, chá preto, chá mate, guaraná e/ou coca cola no dia de hoje? 

Sim Não   

Se sim, qual dessas ingeriu? __________________________________________________ 

Quantas xícaras ou copos ingeriu? _____________________________________________ 

Qual foi o horário da ingestão? _________________________________________________ 

 

13) Você tomou alguma medicação de ONTEM para HOJE? 

Sim Não   

Qual(is)?  

__________________________________________________________________________ 

Horário da administração do(s) medicamento(s): 
__________________________________________________________________________ 

Motivo(s) da ingestão do medicamento? 

__________________________________________________________________________ 

 

14) Você tomou alguma medicação no dia de HOJE? 

Sim Não   

Qual(is)? 
__________________________________________________________________________ 

Horário da administração do(s) medicamento(s): 
__________________________________________________________________________ 

Motivo(s) da ingestão do medicamento? 
__________________________________________________________________________ 

 

15)  Aconteceu algo diferente no seu dia de hoje? 

Sim Não   

Caso tenha respondido sim, especifique: 
__________________________________________________________________________ 

 

16) Você passou ou está passando por algum momento difícil esta semana e que tem 
lhe incomodado? 

Sim Não   

 



 

 

17) De 0 a 10 que nota você daria para o seu dia? 
__________________________________________________________________________ 

 

18) Qual o grau de incômodo em dormir no Laboratório do sono? 

Nenhum incômodo Moderado incômodo Muito incômodo 

 

Se você se sentiu incomodado, favor especificar o porquê? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

19)  Sentiu alguma dor esta noite? 

Sim Não   

 

20) Se sentiu dor ou desconforto, favor especificar o local: 

Coluna / Costas Peito / Tórax Dores nas pernas 

Cabeça Dores nas juntas Dores pelo corpo 

 Outro lugar. Onde? 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

21) Se você pudesse continuar dormindo, quanto tempo mais dormiria? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Recomendações para o dia do exame de PSG 

 

Recomendações para exame de PSG - Pesquisa 

Nome do voluntário(a): 
__________________________________________________________ 
 
X Polissonografia Basal  
Polissonografia Basal com AIO 
Polissonografia com CPAP  
 Polissonografia Basal + Teste de Múltiplas Latências do Sono 
Polissonografia com CPAP + Teste de Múltiplas Latências do Sono  
Servo  
 Polissonografia Split Nigth  
 Polissonografia com Bipap  
Polissonografia Basal + Teste de Manutenção de Vigília  
Polissonografia split night com AIO 
 Outras: Especifique 
_________________________________________________________ 
  
Coleta de sangue:  Sim X Não Acompanhante:  Sim X Não  
 
 
 
Recomendações para realização do exame: 
1. Lavar a cabeça com xampu neutro (sem usar creme, condicionador ou gel); 
2. Barbear-se (somente para pacientes que não usem barba normalmente); 
3. Não usar creme hidratante; 
4. Não usar esmalte de cor escura; 
5. Trazer roupa confortável (pijama) para dormir, nada apertado e sem elásticos nos punhos e 
tornozelos; 
6. Trazer travesseiro (caso não se sinta confortável em usar outro); 
7. Trazer objetos de higiene pessoal (ex: toalha, escova de dente, pasta de dente, shampoo, 
condicionador etc.) 
8. Manter uso de medicamentos (caso esteja usando). A suspensão deve ser pelo seu 
médico; 
9. Não ingerir café, refrigerante e bebidas cafeinadas no dia do exame de Polissonografia e na 
manhã seguinte antes da aplicação da bateria neuropsicológica; 
10. Não ingerir bebida alcoólica 48h antes do exame; 
11. Em caso de gripe, tosse ou febre o exame não poderá ser realizado; 
12. Comunicar o uso de oxigênio ou aparelho para tratamento médico 
 

 
O Laboratório de Sono não oferece jantar, logo o paciente deve vir alimentado para 
realização do exame. Procurar ingerir alimentos leves antes do exame de PSG.  
O Laboratório de Sono oferece café da manhã e estacionamento cortesia.  
Importante: o estacionamento não permite a entrada de motos e bicicletas.  
* Só é permitido acompanhante para pacientes menores de idade, idosos (acima de 
65 anos) e portadores de necessidades especiais.  



 

 

Anexo 7. Piloto aplicação dos testes 

 
PILOTO 
 1ª Parte – Chegada do paciente para exame de PSG 
Preenchimento (39 min) 
1. Entrevista inicial e Anamnese (Total: 25 min) 
2. Escala de Sonolência de Epworth (Total: 2 min) 
3. Escala Modificada de Impacto da Fadiga (MFIS-BR) (Total: 3 min) 
4. “Functional Outcomes of Sleep Questionnaire” – FOSQ (Total: 6 min) 
5. Questionário do sono: Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI)  
(Total: 3 min) 
 

2ª Parte - Aplicação das bateria dia seguinte ao exame de PSG  
(aproximadamente 1 hora e 20 minutos) 
1. Finalizar - Entrevista inicial e Anamnese (Total: 8 min) 
2. TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Total: 5 min) 
3. Questionário Pré-Baterias (Total: 6 min) 
4. Memória Lógica I e II (Total: 3 min) 
5. RAVLT – Teste de Aprendizagem Auditivo – Verbal de Rey (Total: 15 min) 
6. Teste de Códigos (Instrução: 2 min - Aplicação: 2min – (Total: 4 min) 
7. Teste de Dígitos (Total: 5 min)  
8. Stroop Test – Versão Victoria (Total: 2 min) 
9. Teste de Trilhas A e B - Trail Making Test A & B (2 min + 3 min = 5 min) 
10. Memória Lógica I e II (evocação tardia) (Total: 3 min) 
11. RAVLT (evocação tardia) (Total: 1 min) 
12. Escala de Beck – BDI (Total: 6 min) 
13. Escala de Beck – BAI – Sintomas de Ansiedade (Total: 3 min) 
14. Inventário de Estresse de Lipp (Total: 4 min) 
15. Exame clínico (peso; altura; circunferência cervical e abdominal; pressão arterial) (Total: 10 
min) 

 

 

  



 

 

Anexo 8. Escala de sonolência de Epworth 

 

ESCALA DE SONOLÊNCIA DE EPWORTH 

Nome:________________________________________  

Idade:____________ 

Data:_____/______/______ Hora:___________  

 

Qual possibilidade de você cochilar ou adormecer nas seguintes situações?  

 0 - nenhuma chance de cochilar  

 1 - pequena chance de cochilar  

 2 - moderada chance de cochilar  

 3 - alta chance de cochilar  

Situações Chance de cochilar – 0 a 3 

1. Sentado e lendo   

2. Vendo televisão   

3. Sentado em lugar público sem atividades 
como sala de espera, cinema, teatro, igreja  

 

4. Como passageiro de carro, trem ou metro 
andando por 1 hora sem parar    

 

5. Deitado para descansar a tarde   

6. Sentado e conversando com alguém   

7. Sentado após uma refeição sem álcool   

8. No carro parado por alguns minutos durante 
o trânsito  

 

Total  

  



 

 

Anexo 9. Escala modificada de impacto da fadiga 

 

Nome:________________________________________ Idade:_________ Data:_____/______/______ 

Por causa da minha fadiga, durante as últimas quatro semanas: 

Pergunta Nunca Raramente Poucas vezes Muitas vezes Sempre 

1. Eu tenho estado menos atento(a) 0 1 2 3 4 

2. Eu tenho dificuldade de prestar 

atenção por longos períodos 

0 1 2 3 4 

3. Eu tenho sido incapaz de pensar 

claramente 

0 1 2 3 4 

4. Eu tenho sido desajeitado (a) e 

descoordenado (a) 

0 1 2 3 4 

5. Eu tenho estado esquecido (a) 0 1 2 3 4 

6. Eu tenho que me adequar as 

minhas atividades físicas 

0 1 2 3 4 

7. Eu tenho estado menos motivado 

(a) para fazer qualquer coisa que 

requer esforço físico 

0 1 2 3 4 

8. Eu tenho estado menos motivado 

(a) para participar de atividades 

sociais 

0 1 2 3 4 

9. Eu tenho estado limitado (a) nas 

minhas habilidades para fazer coisas 

fora de casa 

0 1 2 3 4 

10. Eu tenho dificuldade em manter 

esforço físico por longos períodos 

0 1 2 3 4 

Pergunta Nunca Raramente Poucas vezes Muitas vezes Sempre 

11. Eu tenho tido dificuldades em 

tomar decisões 

0 1 2 3 4 

12. Eu tenho estado menos 

motivado (a) para fazer algo que 

requer pensar 

0 1 2 3 4 

13. Meus músculos tem sentido 

fraqueza 

0 1 2 3 4 

14. Eu tenho estado fisicamente 

desconfortável 

0 1 2 3 4 

15. Eu tenho tido dificuldade em 

terminar tarefas que requerem 

esforço de pensar 

0 1 2 3 4 



 

 

 

  

16. Eu tenho tido dificuldade em 

organizar meus pensamentos 

quando estou fazendo coisas em 

casa ou no trabalho 

0 1 2 3 4 

17. Eu tenho estado menos capaz de 

completar tarefas que requerem 

esforço físico 

0 1 2 3 4 

18. Meu pensamento tem estado 

mais lento 

0 1 2 3 4 

19. Eu tenho tido dificuldade de 

concentração 

0 1 2 3 4 

20. Eu tenho limitação nas minhas 

atividades físicas 

0 1 2 3 4 

21. Eu tenho precisado descansar 

com mais frequência ou por longos 

períodos 

0 1 2 3 4 



 

 

Anexo 10. Functional outcomes of sleep questionnaire - FOSQ 

 

“Functional Outcomes of Sleep Questionnaire” - FOSQ 

 

Nome:________________________________________  

Idade:____________ 

Data:_____/______/______ Hora:___________  

 

 1) Tem geralmente dificuldade em se concentrar no que faz, por estar cansado (a) ou com 
sono? 

  ( 1 ) sim, extremamente  ( 2 ) sim, moderadamente ( 3 ) sim, um pouco  ( 4 ) não 

      

 2) Tem geralmente dificuldade em se lembrar de coisas, por estar cansado (a) ou como sono? 

  ( 1 ) sim, extremamente  ( 2 ) sim, moderadamente ( 3 ) sim, um pouco  ( 4 ) não 

      

3) Tem dificuldade em se dedicar a um passatempo (por exemplo: costurar, colecionar, fazer 

jardinagem), por estar cansado (a) ou com sono?  

 ( 0 ) não faço essa atividade por outros motivos ( 1 ) sim, extremamente  

 ( 2 ) sim, moderadamente ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não 

 

4) Tem dificuldade em realizar tarefas domésticas (por exemplo: limpar a casa, lavar a roupa, 

levar o lixo até à rua, fazer consertos), por estar cansado (a) ou com sono? 

 ( 0 ) não faço essa atividade por outros motivos ( 1 ) sim, extremamente  

 ( 2 ) sim, moderadamente ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não 

 

5) Tem dificuldade em conduzir um veículo a motor em pequenas distâncias (menos de 160 

km), por ficar cansado (a) ou com sono? 

 ( 0 ) não faço essa atividade por outros motivos ( 1 ) sim, extremamente  

 ( 2 ) sim, moderadamente ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não 

 

6) Tem dificuldade em conduzir um veículo a motor em longas distâncias (mais de 160 km), por 

ficar cansado (a) ou com sono? 

 ( 0 ) não faço essa atividade por outros motivos ( 1 ) sim, extremamente  

 ( 2 ) sim, moderadamente ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não 

 

7) Tem dificuldade em completar certas tarefas, por estar demasiado cansado (a) ou com sono 

para conduzir ou apanhar transportes públicos? 

 ( 0 ) não faço essa atividade por outros motivos ( 1 ) sim, extremamente  

 ( 2 ) sim, moderadamente ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não  



 

 

8) Tem dificuldade em tratar assuntos financeiros e realizar tarefas administrativas (por 

exemplo: passar cheques, pagar contas, manter registros financeiros, preencher declarações 

de impostos, etc), por estar cansado (a) ou com sono? 

 ( 0 ) não faço essa atividade por outros motivos ( 1 ) sim, extremamente  

 ( 2 ) sim, moderadamente ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não 

 

9) Tem dificuldade em efetuar trabalho em regime de emprego ou de voluntariado, por estar 

cansado (a) ou com sono? 

 ( 0 ) não faço essa atividade por outros motivos ( 1 ) sim, extremamente  

 ( 2 ) sim, moderadamente ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não 

 

10) Tem dificuldade em manter uma conversa telefônica, por ficar cansado (a) ou com sono? 

 ( 0 ) não faço essa atividade por outros motivos ( 1 ) sim, extremamente  

 ( 2 ) sim, moderadamente ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não 

 

11) Tem dificuldade em receber visitas da sua família e amigos, em sua casa, por ficar cansado 

(a) ou com sono? 

 ( 0 ) não faço essa atividade por outros motivos ( 1 ) sim, extremamente  

 ( 2 ) sim, moderadamente ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não 

 
12) Tem dificuldade em visitar a sua família e amigos, na casa deles, por ficar cansado (a) ou 

com sono? 

 ( 0 ) não faço essa atividade por outros motivos ( 1 ) sim, extremamente  

 ( 2 ) sim, moderadamente ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não 

 
13) Tem dificuldade em fazer coisas para a sua família e amigos, por estar demasiado cansado 

(a) ou com sono? 

 ( 0 ) não faço essa atividade por outros motivos ( 1 ) sim, extremamente  

 ( 2 ) sim, moderadamente ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não 

 

14) O seu relacionamento com a família, amigos ou colegas de trabalho tem sido afetado por 

estar cansado (a) ou com sono? 

 ( 1 ) sim, extremamente ( 2 ) sim, moderadamente ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não 

 

15) Tem dificuldade em fazer exercício ou participar numa atividade desportiva, por estar 

demasiado cansado (a) ou com sono? 

 ( 0 ) não faço essa atividade por outros motivos ( 1 ) sim, extremamente  

 ( 2 ) sim, moderadamente ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não 

  



 

 

16)  Tem dificuldade em ver um filme ou um vídeo, por ficar cansado (a) ou com sono? 

 ( 0 ) não faço essa atividade por outros motivos ( 1 ) sim, extremamente  

 ( 2 ) sim, moderadamente ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não 

 

17) Tem dificuldade em apreciar uma peça de teatro ou uma palestra, por ficar cansado (a) ou 

com sono? 

 ( 0 ) não faço essa atividade por outros motivos ( 1 ) sim, extremamente  

 ( 2 ) sim, moderadamente ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não 

 

18) Tem dificuldade em apreciar um conserto, por ficar cansado (a) ou com sono? 

 ( 0 ) não faço essa atividade por outros motivos ( 1 ) sim, extremamente  

 ( 2 ) sim, moderadamente ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não 

 

19) Tem dificuldade em ver televisão, por estar cansado (a) ou com sono? 

 ( 0 ) não faço essa atividade por outros motivos ( 1 ) sim, extremamente  

 ( 2 ) sim, moderadamente ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não 

 

20) Tem dificuldade em participar de serviços religiosos, reuniões, ou num grupo ou clube, por 

estar cansado (a) ou com sono? 

 ( 0 ) não faço essa atividade por outros motivos ( 1 ) sim, extremamente  

 ( 2 ) sim, moderadamente ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não 

 

21) Tem dificuldade em ser tão ativo (a) à noite como gostaria de ser, por estar cansado (a) ou 

com sono? 

 ( 1 ) sim, extremamente ( 2 ) sim, moderadamente  

 ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não 

 

22) Tem dificuldade em ser tão ativo (a) de manhã como gostaria de ser, por estar cansado (a) ou 

com sono? 

 ( 1 ) sim, extremamente ( 2 ) sim, moderadamente  

 ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não 

 

23) Tem dificuldade em ser tão ativo (a) à tarde como gostaria de ser, por estar cansado (a) ou 

com sono? 

 ( 1 ) sim, extremamente ( 2 ) sim, moderadamente  

 ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não 

  



 

 

24)  Tem dificuldade em manter o ritmo com outras pessoas da sua idade, por estar cansado (a) 

ou com sono? 

 ( 1 ) sim, extremamente ( 2 ) sim, moderadamente  

 ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não 

 

25) Como classificaria o seu nível de atividade geral? 

 ( 1 ) muito baixo ( 2 ) baixo ( 3 ) médio ( 4 ) elevado 

 

26) O seu relacionamento íntimo ou sexual tem sido afetado por estar cansado (a) ou com sono? 

 ( 0 ) não faço essa atividade por outros motivos ( 1 ) sim, extremamente  

 ( 2 ) sim, moderadamente ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não 

 

27)  O seu desejo de intimidade ou sexo tem sido afetado por estar cansado (a) ou com sono? 

 ( 0 ) não faço essa atividade por outros motivos ( 1 ) sim, extremamente  

 ( 2 ) sim, moderadamente ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não 

 

28) A sua capacidade de ficar sexualmente excitado (a) tem sido afetada por estar cansada (a) 

ou com sono? 

 ( 0 ) não faço essa atividade por outros motivos ( 1 ) sim, extremamente  

 ( 2 ) sim, moderadamente ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não 

 

29) A sua capacidade de ter um orgasmo tem sido afetada por estar cansado (a) ou com sono? 

 ( 0 ) não faço essa atividade por outros motivos ( 1 ) sim, extremamente  

 ( 2 ) sim, moderadamente ( 3 ) sim, um pouco ( 4 ) não 


