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ABSTRACT 

Study Objectives: To the best of our knowledge, there has not as yet been any 

study on the effects of the COVID-19 pandemic on patients with narcolepsy; in 

particular in relation to its impact on sleep schedules, symptoms, the need for 

medication, work, income, and quality of life. This study therefore aimed to explore 

these factors and their possible influence on sleep, circadian timing and narcolepsy 

symptoms during the pandemic. Methods: Patients with narcolepsy who had been 

in quarantine for at least three months completed an online questionnaire. 

Questions targeted the conditions of the quarantine, sleep-related behaviors, and 

factors known to affect sleep and circadian rhythms (work status, income, appetite, 

narcolepsy symptoms, and medication), as well as the quality of life during the 

quarantine period. Results: The routines of the participants had been altered by 

quarantine, with changes in their place of work, and an increase in narcolepsy 

symptoms such as cataplexy, sleep paralysis, hallucinations, nocturnal awakenings, 

and sleepiness. Sleep and wake times changed, resulting in altered sleep patterns 

in the majority of the sample. No association between changes in the place of work 

and narcolepsy symptoms was found. Regarding medication, the participants used 

fewer antidepressant pills but took more stimulants. Appetite was increased and 

self-reported quality of life decreased during the period. Conclusions: During the 

quarantine the patients with narcolepsy reported worsening of narcolepsy 

symptoms and increased use of stimulants, furthermore was observed changes in 

their bedtime and waking-up schedules, suggesting a tendency to circadian 

misalignment. In Brazil, the effects of the COVID-19 outbreak have gone beyond 

the direct action of the virus, because of the collateral damage it has caused in 

respect of unemployment and financial hardship. These impacts have been 

amplified in Brazil because of the level of social inequality found in the country, and 

they have particularly affected vulnerable patients with rare diseases, such as the 

narcolepsy population.  
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1.1. Pandemia 

Em dezembro de 2019 os primeiros casos humanos de pneumonia por 

coronavírus (COVID-19) COVID foram identificados em Wuhan, China. Nesta fase, 

ainda não era possível determinar com precisão como os humanos foram 

inicialmente infectados com o vírus SARS-CoV-2. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) declarou o surto de COVID-19 como Emergência de Saúde Pública em 

Âmbito Internacional em 30 de janeiro de 2020, e uma pandemia em 11 de março 

de 2020 (World Health Organization, consultado em 12/11/2020). 

A emergente doença transmitida pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), 

demonstrou ser altamente transmissível e patogênica, causando o que ficou 

amplamente conhecido como a pandemia de COVID-19. Os coronavírus são um 

grupo diversificado de vírus que infectam animais diferentes e podem causar 

infecções respiratórias leves a graves em humanos. Em 2002 e 2012, 

respectivamente, dois coronavírus altamente patogênicos de origem zoonótica, 

coronavírus com síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV) e coronavírus 

com síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV), surgiram em humanos 

e causaram doença respiratória fatal, tornando os coronavírus emergentes um novo 

problema de saúde pública no século XXI. (1)    

A pandemia atual, iniciada no final de 2019 é causada por um novo 

coronavírus (SARS-CoV-2) que causa uma pneumonia viral incomum, 

aparentemente menos letal e mais transmissível que a dos coronavírus anteriores. (2) 

Essa pneumonia foi inicialmente identificada através do isolamento de SARS-Cov-2 

em células epiteliais das vias aéreas de pacientes infectados. A análise filogenética 

de sequências completas do genoma do novo vírus mostrou semelhança com o 

coronavírus da SARS-CoV, evidenciando-se que o SARS-Cov-2 usa o mesmo 

receptor de entrada na célula, a enzima conversora de angiotensina 2. (3)  

A investigação epidemiológica mostrou que cerca de 1% dos pacientes 

tiveram contato direto com o mercado de animais vivos, enquanto mais de três 

quartos eram residentes ou fizeram contato com moradores de Wuhan, sugerindo 

transmissão de pessoa para pessoa, desse novo coronavírus. (4) 
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Estudos sobre a atual pandemia de COVID-19 mostraram evidências de 

diferentes rotas de transmissão entre humanos (Figura 1). A transmissão por 

gotículas (> 5 µm) é o modo de transmissão mais pronunciado e fortemente 

implicado durante a pandemia. O contato direto espalhado de um indivíduo 

infectado para um segundo indivíduo também foi considerado um fator de 

transmissão de pessoa-pessoa, especialmente em domicílios com interações 

próximas entre membros da família e instituições, como asilos de idosos. A 

contagiosidade de SARS-CoV-2 por fômites embora menos frequente do que a 

transmissão por gota ou por contato, também é considerada fator de propagação 

do vírus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Rotas de transmissão propostas para a síndrome respiratória aguda grave do 

SARS-CoV-2. Fonte: Traduzida de Harrison AG, Lin T, Wang P. (5) 

 

 

Inicialmente, os sintomas mais comuns dos pacientes confirmados 

foram:  febre, tosse e mialgia ou fadiga, enquanto a produção de expectoração, dor 

de cabeça, diarreia e vômito eram raros. (6,7) Quanto à gravidade, os casos leves 

apresentavam apenas febre baixa e fadiga leve, sem pneumonia. Nos casos graves 
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e moderados, ocorreram manifestações clínicas de dispneia, linfopenia e 

hipoalbuminemia. (6) Os pacientes com doença grave evoluíam para sintomas 

respiratórios graves, dias após o início dos sintomas. (7) Os idosos e pacientes com 

doenças crônicas, incluindo diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, 

tinham prognósticos piores quando comparados com pacientes jovens e sem 

comorbidades. (7)  

 Após um ano do início da pandemia, sabe-se mais sobre a doença. Uma 

importante via para a rápida disseminação de COVID-19 é a presença da 

transmissão em indivíduos assintomáticos e pré-sintomáticos. Os casos 

assintomáticos ou oligossintomáticos constituem 30% a 60% de todos os pacientes 

infectados com SARS-CoV-2. (8) Foi estimado que a transmissão pré-sintomática foi 

responsável por 4,2% a 44,4% dos casos secundários de COVID-19. (9-11) 

Atividades sem máscara, como jantar, cantar, nadar e outras atividades físicas são 

especialmente perigosas em locais superlotados com ventilação insuficiente ou 

superfícies contaminadas. (12) Assim, os surtos foram relatados principalmente em 

aglomerados nas casas das famílias, restaurantes, bares, mercados, instalações 

religiosas, cruzeiros, escolas, lares de idosos, transporte público e instalações de 

saúde. (13)  

Quanto às manifestações clínicas, confirmou-se que se trata-se de uma 

doença principalmente respiratória, de início gradual e gravidade variável. O 

paciente pode ser assintomático ou apresentar uma síndrome composta por febre, 

fadiga, mialgia, artralgia, rinorreia, dor de garganta; que pode progredir para febre 

persistente, tosse, hemoptise, hipóxia, dor torácica, insuficiência respiratória ou 

mesmo insuficiência multiorgânica. (14)  O comprometimento do olfato ou paladar 

foram reconhecidos como distúrbios sensoriais importantes e frequentes. (15)   

Observou-se também uma alta prevalência de manifestações 

extrapulmonares, que incluem diarreia, linfopenia, trombocitopenia, disfunção 

hepática, insuficiência renal, rabdomiólise, meningoencefalite, convulsão, síndrome 

de Guillain-Barré, arritmia cardíaca, pancreatite, erupção cutânea, tireoidite aguda 

e eventos tromboembólicos. (16-18) A melhora clínica de casos leves e moderados 

geralmente ocorre em torno de 10 dias após o início dos sintomas, no entanto, a 
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deterioração clínica de doença moderada, a insuficiência respiratória, também pode 

ocorrer neste período. (19)    

A maioria dos pacientes com sintomas leves requer apenas isolamento 

domiciliar, monitoramento e tratamento sintomático. Aqueles com febre persistente, 

fadiga e dispneia necessitariam de internação para avaliação completa, suporte 

respiratório e anticoagulação para prevenir eventos tromboembólicos. Uma vez que 

a carga viral atinge o pico no momento do início dos sintomas, é improvável que o 

tratamento antiviral tenha eficácia comprovada. O WHO Solidarity, um estudo 

multinacional com 11.330 pacientes adultos, descobriu que remdesivir, lopinavir-

ritonaivir, interferon β-1a e hidroxicloroquina têm pouco ou nenhum benefício clínico 

quando administrados em monoterapia, especialmente quando iniciados na fase de 

insuficiência respiratória. (20) A dexametasona demonstrou reduzir a mortalidade em 

cerca de 30% em pacientes que requerem suplementação de oxigênio, quando 

usada depois do oitavo dia de infecção. (20) Embora alguns tratamentos alternativos 

sejam propostos, ainda são necessários grandes ensaios clínicos controlados e 

randomizados para confirmar possíveis benefícios no tratamento da doença.  

O prognóstico de COVID-19 é pior em idosos, obesos, sexo masculino 

ou naqueles com comorbidades como hipertensão, diabetes mellitus, doenças 

vasculares ateroscleróticas, deficiência de vitamina D e outras doença crônicas. (21) 

A lesão renal aguda afetou mais do que 20% dos pacientes hospitalizados e mais 

do que 50% dos pacientes admitidos em unidades de terapia intensiva, mas a taxa 

variou amplamente entre os estudos. (22) A taxa bruta de letalidade geral para casos 

confirmados laboratorialmente é de cerca de 2%, mas pode chegar a 21,9% em 

pacientes com mais de 80 anos de idade. (23)(71)  

Os dados disponíveis até o momento, permitem concluir que a longa 

sobrevivência ambiental do SARS-CoV-2, a alta proporção de pacientes 

assintomáticos ou levemente sintomáticos, e sua alta transmissibilidade, fizeram 

com que o vírus tenha se espalhado rapidamente pelo mundo e causado milhares 

de óbitos. Somente no Brasil segundo dados do Ministério da Saúde, até março de 

2021 morreram mais de 300 mil pessoas em decorrência da COVID-19; no mundo, 

segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins de 12/04/2021, o número de 
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mortos por COVID-19 atingiu mais de 2,9 milhões de pessoas. Diante desse alto 

impacto em termos de morbidade e mortalidade, os conhecimentos adquiridos em 

relação a transmissibilidade nos permitem afirmar que o uso de máscaras, higiene 

das mãos, medidas de distanciamento social rigorosas e quarentena, são 

fundamentais para o controle parcial da pandemia e minimização de danos até que 

a imunidade de rebanho seja construída pela vacinação em massa.   

 

1.2. Quarentena 

A alta transmissibilidade do SARS-Cov-2, permitiu que o espalhamento 

da pandemia ocorresse de maneira rápida. Em fevereiro de 2020, o Ministério da 

Saúde do Brasil confirmou o primeiro caso de COVID-19 no país, dois dias após já 

havia 182 casos suspeitos de COVID-19 em 16 estados do país. Em 22 de março 

foi decretada medida de quarentena no Estado de São Paulo (SP), restringindo as 

atividades de maneira a evitar a propagação do SARS-Cov-2, deste modo, o 

funcionamento apenas das atividades consideradas essenciais, como alimentação, 

abastecimento, saúde, bancos e segurança. (24) 

Quarentena é uma medida de saúde pública utilizada para impedir a 

disseminação de doenças com grande potencial de transmissibilidade, é 

recomendável que seja aplicada em situações que pessoas saudáveis tiveram 

contato com pessoas doentes ou estiveram em regiões de surtos epidêmicos, 

consiste em restringir a liberdade de trânsito dos potenciais agentes transmissores, 

seja em seus domicílios ou em locais apropriados para isolamento. (25)    

Embora necessária, a quarentena restringe os indivíduos a seus 

domicílios, pois permite a saída apenas para necessidades essenciais, o que 

resulta em menor exposição à luz solar, redução do convívio social e gasto 

energético. Os indivíduos que antes tinham horários regulares para as atividades 

cotidianas, subitamente passaram a ficar em casa por longos períodos, levando a 

alterações drásticas nas rotinas preestabelecidas por cada indivíduo.    
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1.3. Ritmo circadiano e quarentena 

1.3.1. Ritmo circadiano 

Para que a discussão acerca do impacto per se da quarentena nos 

ritmos circadianos, far-se-á uma breve explanação sobre os ritmos circadianos. 

Circa dia, do latim, significa “aproximadamente um dia”. O ritmo 

circadiano é o período entre 22 horas e 28 horas em que o relógio biológico interno 

mantém as atividades e os processos biológicos do corpo como metabolismo, sono 

e vigília, sendo influenciado pela exposição aos diferentes tipos de luminosidade 

ao longo do dia. Quase todos os organismos expressam ritmos, fisiologia e 

comportamento que refletem esse ambiente de aproximadamente 24 horas, 

conhecido como ritmo circadiano. (26)  

Em mamíferos, esses ritmos são coordenados pelo núcleo 

supraquiasmático (NSQ) localizado no hipotálamo anterior, diretamente acima do 

quiasma óptico.  O NSQ recebe entrada de luz pelas células ganglionares da retina, 

intrinsecamente fotossensíveis, contendo um fotopigmento denominado 

melanopsina. (27) O NSQ, por sua vez, envia saídas para várias regiões do 

hipotálamo, regulando o tempo de comportamentos rítmicos, incluindo o ciclo 

vigília-sono, temperatura corporal central e liberação de hormônios. O NSQ regula 

a liberação do hormônio melatonina, que também pode realimentar e ajustar a 

atividade do NSQ. Relógios semelhantes também são encontrados em tecidos 

periféricos, como tecido adiposo, fígado e intestino. O NSQ transmite as 

informações aos tecidos periféricos por meio de conexões neuronais ou fatores 

circulantes, que por sua vez, também alteram os ritmos do NSQ por entradas 

neuronais e endócrinas. (28)  Esse complexo sistema é chamado de “sistema de 

temporização circadiano (STC)”. (29-33)  

Para que o sistema circadiano funcione de maneira ideal, os “relógios” 

internos devem ser sincronizados corretamente entre si e com o ambiente externo, 

os agentes sincronizadores externos são também denominados de zeitgebers, 

termo alemão cunhado por Aschoff nos anos 70, que significa doadores de 

tempo. (34) 
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Para o relógio circadiano dos mamíferos, o mais forte zeitgeber é a luz. 

No início da noite, a exposição à luz causa atraso biológico do tempo circadiano, 

enquanto a exposição à luz durante o final da noite avança o tempo biológico 

circadiano. (35) A melatonina, por outro lado, está principalmente presente durante 

a noite, por isso é mais eficaz como um sinal de reinicialização. Além dos fatores 

discutidos, vários outros sinais de tempo também podem influenciar o ritmo 

circadiano, incluindo a alimentação, interações sociais e atividades físicas. (36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Células do relógio circadiano distribuídas dentro dos tecidos centrais e 

periféricos. O marcapasso circadiano reside no NSQ e é acionado por ciclos claro-escuro 

e outros estímulos ambientais. Os osciladores celulares dentro dos neurônios NSQ são 

caracterizados por um acoplamento intercelular relativamente forte, que mantém a 

sincronia de fase entre as células individuais e fundamenta a ritmicidade robusta e 

autossustentável no nível do tecido. No entanto, sob certas condições (por exemplo, luz 

constante), essas relações de acoplamento podem ser suficientemente enfraquecidas de 

modo que a ritmicidade coerente seja perdida nos níveis de tecido (e comportamentais). 

Fonte: Traduzida de Kryger MRT, Dement W. (37) 
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1.3.2. Distúrbios de ritmo circadiano 

Uma vez que o sono é parte fundamental do ritmo circadiano, 

funcionando com um reset para o STC, distúrbios e anormalidades do sono estão 

frequentemente relacionados ao desalinhamento circadiano, que por sua vez estão 

associados a distúrbios de ritmo circadiano. Os distúrbios de ritmo circadiano 

podem ser divididos em intrínsecos (atraso de fase de sono, avanço de fase de 

sono e ritmo irregular de vigília-sono) e extrínsecos (ritmo de vigília-sono não 24 

horas, trabalho de turno e jet lag social).  

 

1.3.2.1. Intrínsecos 

O atraso de fase de sono é caracterizado por um tardamento no tempo 

vigília-sono em relação ao tempo que o indivíduo deseja ou é obrigado a estar 

acordado e dormindo, resultando em uma tendência a adormecer mais tarde e 

dificuldade para acordar, sonolência diurna e dificuldade em adormecer.   

O avanço de fase de sono é caracterizado por um avanço significativo 

no tempo de vigília-sono, frequentemente apresentando relatos de despertares 

matinais ou sonolência no início da noite. (38)  

O distúrbio do ritmo de vigília-sono irregular é caracterizado por 

episódios irregulares de sono e vigília, sem um ritmo circadiano regular. Os 

pacientes apresentarão curtos períodos de sono frequentes ao longo do dia e da 

noite, sem período de descanso claramente definido. (38)  

O distúrbio do ritmo vigília-sono não 24 horas é caracterizado por um 

ritmo um pouco mais longo do que 24 horas. Os pacientes com esse distúrbio 

exibem padrões de sono que se movem progressivamente mais tarde a cada dia, 

resultando em padrões de vigília-sono que ao longo de uma semana a duas 

semanas podem progredir até o ponto de estarem acordados à noite e dormindo 

durante o dia. (38)  
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1.3.2.2. Extrínsecos 

O distúrbio do trabalho de turno ocorre quando os indivíduos 

desenvolvem queixas em relação ao ritmo circadiano que estão especificamente 

relacionadas ao fato de serem obrigados a trabalhar durante o tempo em que, 

normalmente, estariam dormindo. Os indivíduos podem apresentar insônia, 

sonolência excessiva, ou ambas. (38) 

O transtorno do jet lag ocorre como resultado do cruzamento rápido de 

vários fusos horários, resultando em uma incompatibilidade temporária entre o 

tempo biológico de um indivíduo e o ciclo claro-escuro do ambiente. Como 

resultado, os pacientes podem apresentar sintomas de dificuldade para dormir e 

sonolência diurna. Além disso, os pacientes também podem ter desalinhamento 

temporário entre osciladores periféricos (por exemplo, fígado e intestino) e centrais 

(NSQ), resultando em sintomas somáticos. (39, 40)  

No geral, apesar dos fatores intrínsecos ou dos extrínsecos, os pacientes 

podem intervir no seu próprio horário de vigília-sono. As dificuldades com o início 

do sono e a sonolência diurna podem melhorar com ações para compensar o ritmo 

e o sono alterado. (41)  

 

1.3.3. Impacto da quarentena no ritmo circadiano 

Como animais diurnos, a maioria das atividades humanas ocorrem 

durante o dia, em contraste com o sono e o descanso, que ocorrem 

majoritariamente durante a noite. Em um contexto de pandemia a 

quarentena/isolamento social pode levar a uma perturbação crônica da ritmicidade 

circadiana, em que as interferências em relação aos fatores ambientais reguladores 

do ciclo circadiano podem resultar em impactos negativos na rotina do indivíduo.  

O STC exerce um papel na regulação homeostática do sono, 

aumentando a propensão de um indivíduo exposto a períodos prolongados de 

vigília (privado de sono) a compensar o sono perdido com uma maior necessidade 

de sono, independente da hora do dia. (42) A adenosina, um produto do metabolismo 



Introdução 
 

11 
 

energético celular neuronal, que atua localmente de forma inibitória, acumula-se na 

fenda sináptica durante a vigília. (43) As células do prosencéfalo basal são a região 

onde ocorre o maior acúmulo local de adenosina durante a vigília e privação de 

sono. A redução da atividade colinérgica do prosencéfalo basal por acúmulo de 

adenosina desinibe o núcleo pré-óptico ventro-lateral do hipotálamo anterior 

(VLPO) que, em conjunto com a ação do NSQ, são responsáveis pelo início do 

sono sem movimento rápido dos olhos (NREM).  

Esse processo pode ser fortemente perturbado durante a quarentena, 

pois os indivíduos restritos em seus domicílios, frequentemente alteram suas 

rotinas e tempo de sono, resultado em um menor acúmulo de adenosina e 

descompasso do STC; embora as questões puramente biológicas sejam 

relevantes, surgem também questões psicobiológicas relacionadas a sensação de 

solidão, incerteza, medo e ansiedade, que não podem ser subestimadas e, também 

podem afetar o sono, no geral de forma negativa.  

 

1.4. Quarentena imposta pela pandemia do COVID-19 

Um estudo recente sobre a quarentena imposta pela pandemia de 

COVID-19 caracterizou que as pessoas passaram a ir para a cama mais tarde e se 

levantar mais cedo, como também queixaram piora na qualidade do sono, menor 

tempo total de sono e jet lag social, por outro lado, o mesmo estudo mostrou que 

parte dos participantes confinados (devido à quarentena) aumentou o número de 

horas e melhora na qualidade do sono. (44)  

O jet lag social é uma condição análoga ao transtorno do jet lag, em que 

o padrão de sono varia extensamente entre dias úteis e fins de semana ou feriados, 

em que a privação do sono nos dias úteis é parcialmente compensada nos fins de 

semana. É um estado crônico de discrepância entre os relógios biológicos e sociais. 

Alguns estudos anteriores descreveram efeitos adversos do jet lag social na saúde 

física da população em geral, como obesidade, diabetes/pré-diabetes e outras 

síndromes metabólicas, mas não está claro se a causa dessas complicações é o 

sono insuficiente ou o desalinhamento circadiano. (45)  
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Os fatores ambientais que influenciam direta ou indiretamente o STC, 

como exposição a luz, gasto energético e mudanças abruptas na rotina diária, 

foram fortemente impactados pela atual pandemia e esses impactos podem 

predispor a distúrbios do ritmo circadiano, como jet lag social, atraso de fase de 

sono e outros.     

 

1.5. Narcolepsia 

Estudos anteriores não conseguiram relacionar diretamente narcolepsia 

com distúrbios de ritmo circadiano, embora um estudo recente tenha associado 

narcolepsia com sintomas jet lag social. (46) No entanto, até o momento nenhum 

estudo envolvendo narcolepsia e ritmo circadiano foi realizado em um contexto de 

pandemia, quarentena/isolamento social, em que as mudanças ambientais e de 

rotina ocorreram de forma intensa e abrupta. Por se tratar de uma doença primária 

do sono, com características intrínsecas que susceptibilizam os doentes a 

quaisquer alterações relacionadas a rotina diária e de sono, emerge a preocupação 

de como esse contexto social/ambiental pode impactar o sono e ritmo circadiano 

desses pacientes.  

 A narcolepsia é um distúrbio crônico do sono que afeta humanos e 

animais, caracterizado principalmente por sonolência excessiva diurna (SED) e 

sinais de dissociação do sono REM, sendo o mais específico a cataplexia (episódio 

de perda súbita de tônus muscular geralmente breve que são usualmente 

precipitados por fortes emoções). Pacientes com narcolepsia, frequentemente 

relatam vários outros sintomas, como fragmentação do sono, alucinações 

hipnagógicas (vívidas experiências oníricas que ocorrem na transição de acordar 

para dormir), alucinações hipnopômpicas que ocorrem na transição de dormir para 

acordar e paralisia do sono (perturbadora incapacidade temporária de mover 

músculos nas transições vigília-sono). (38)  

SED consiste em períodos diários de uma necessidade irresistível de 

dormir que leva a ataques de sono, além disso, a ocorrência prematura do início do 

sono REM (Sleep onset REM period - SOREMP) caracteriza esses episódios de 
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sono, (47) representando um marcador neurofisiológico essencial para o diagnóstico 

da narcolepsia.  

 A narcolepsia apesar de ser considerada uma doença rara (25–50 

casos a cada 100000 pessoas) (48) é uma doença que afeta gravemente a vida dos 

indivíduos acometidos. Os pacientes com narcolepsia apesar de apresentarem 

SED, tem sono noturno de má qualidade, fragmentado, com frequentes intrusões 

de sono REM nas diversas fases do sono, portanto pode ser particularmente 

sensível aos fatores que possam piorar a qualidade e ritmicidade do sono, sendo 

que também é mais vulnerável psicologicamente, pois sofre estigmatização social 

frente a SED e cataplexia. (46)  

Existem dois tipos clínicos distintos de narcolepsia, narcolepsia tipo 1 

(NT1) e narcolepsia tipo 2 (NT2). A NT1 é caracterizada principalmente por SED e 

cataplexia, pacientes com NT1 possuem concentrações baixas ou indetectáveis de 

hipocretina-1 no líquido cefalorraquiano (LCR) e compõem uma população 

específica com uma etiologia bem definida, características clínicas e 

polissonográficas relativamente homogêneas. Pacientes com NT2 de acordo com 

a atual classificação internacional de distúrbios do sono,(38) é definida como a 

presença de SED na ausência de cataplexia, mas com uma média das latências do 

sono menor que 8 minutos e presença de 2 ou mais SOREMPs no teste das 

múltiplas latências do sono (TMLS) e/ou polissonografia noturna, além de níveis de 

hipocretina no LCR> 110 pg / ml (ou não medidos). Comparados aos pacientes com 

NT1, indivíduos com NT2 têm SED menos grave e menor frequência de sintomas 

relacionados ao sono REM. (Tabela 1) 
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Tabela 1: Critérios diagnósticos da 3ª Classificação Internacional de Doenças do 

Sono de acordo com ICSD-3. 

Narcolepsia tipo 1 

Critérios A e B devem estar presentes: 

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

ataques de sono ocorrendo há pelo menos três meses. 

B. A presença de um ou ambos dos seguintes: 

1. Cataplexia e um TMLS apresentando uma latência média do sono menor ou 

igual a oito minutos e dois ou mais SOREMP. Um SOREMP na (PSG) noturna 

anterior inferior a 15 minutos pode substituir um dos SOREMPs no TMLS. 

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

a um terço dos valores médios obtidos em indivíduos normais com o mesmo 

ensaio padronizado. 

 

Narcolepsia tipo 2 

Critérios A-E devem estar presentes: 

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

ataques de sono ocorrendo há pelo menos três meses. 

B. TMLS apresentando uma latência média do sono menor ou igual a oito minutos e dois 

ou mais SOREMP. Um SOREMP na (PSG) noturna anterior inferior a 15 minutos 

pode substituir um dos SOREMPs no TMLS. 

C. Cataplexia deve estar ausente. 

D. Concentração de hipocretina-1 no LCR não mensurada ou superior a 110 pg/ml ou 

superior a 1/3 dos valores médios obtidos em indivíduos normais com o mesmo 

ensaio padronizado. 

E. Os achados de hipersonolência e/ou TMLS não são melhor explicados por outras 

causas, como sono insuficiente, apneia obstrutiva do sono, distúrbio de atraso de fase 

do sono ou o efeito de medicamentos / substâncias ou sua suspensão. 

Fonte: American Academy of Sleep Medicine, 2014. (38) 

 

1.6. Quarentena e ritmo circadiano em pacientes com narcolepsia 

Embora distúrbios de ritmo circadiano não estejam necessariamente 

presentes em pacientes com narcolepsia, indivíduos com narcolepsia tendem a ter 

uma qualidade de sono inferior a indivíduos não doentes, também costumam ter 

necessidade de cochilos diurnos para se sentirem revigorados o que resulta em 
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menor exposição à luz solar, impactando, consequentemente nos processos 

gerenciados pelo STC. Sendo assim, é possível que indivíduos com narcolepsia 

sejam mais sensíveis às mudanças repentinas na vida diária impostas pela 

pandemia de COVID-19, levando uma maior tendencia aos desalinhamentos no 

ritmo circadiano, piora da SED e percepção de piora nos demais sintomas da 

doença.  

 

1.7. Quarentena e outras implicações em pacientes com narcolepsia 

1.7.1. Trabalho e perspectivas financeiras 

A narcolepsia está associada a déficits substanciais na capacidade de 

realizar atividades diárias, qualidade de vida relacionada à saúde e produtividade 

em comparação com indivíduos não doentes. (49-51)  Problemas ocupacionais entre 

pacientes com narcolepsia incluem redução de produtividade, menor chance de 

promoções e capacidade de ganho financeiro; ou mesmo o medo real de perder o 

emprego. A narcolepsia confere um fardo econômico substancial aos pacientes, 

famílias, seguradoras, e sistema de saúde público, com alta utilização dos serviços 

de saúde. (49) Isso, provavelmente origina-se da SED. A atual pandemia pode 

exacerbar as perdas relacionadas a essas questões, com possibilidade de redução 

de salários e até perda do emprego, podendo impactar tanto em questões objetivas, 

como disponibilidade de recursos para comprar medicações sintomáticas para 

narcolepsia (que em sua maioria não são disponibilizadas pela rede pública de 

saúde), quanto em questões subjetivas, como aumento de incertezas e 

inseguranças relacionadas ao trabalho e carreira.  

 

1.7.2. Uso de medicamentos 

O tratamento e seguimento do paciente com narcolepsia é, 

majoritariamente, em regime ambulatorial. Em decorrência da pandemia, o 

fechamento dos serviços ambulatoriais dificultou o acesso às consultas eletivas e 

renovação de receitas. A eventual falta de receitas pode resultar em redução no 
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uso das medicações, no entanto possíveis agravamentos nos sintomas de 

narcolepsia, em consequência das questões biológicas e psíquicas expostas 

anteriormente, podem gerar uma maior necessidade de usar as medicações que 

melhoram os sintomas da doença, especialmente os psicoestimulantes.   

 

1.7.3. Apetite  

Estudos populacionais gerais, demonstraram que o isolamento social, 

levou a aumento do apetite e tendência para ganho ponderal durante a pandemia, 

possivelmente em decorrência de maior consumo calórico em resposta ao estresse 

e redução do gasto energético. (52) Sabidamente, pessoas com narcolepsia têm 

tendência a sobrepeso e obesidade. Adultos com narcolepsia pesam cerca de 15% 

a 20% a mais do que a média da população geral. (53) Possivelmente, a deficiência 

de hipocretina está envolvida nessa relação com a obesidade, pois pacientes com 

narcolepsia associada à deficiência de hipocretina são mais obesos do que os que 

apresentam níveis normais de hipocretina no líquor. (54)  

Considerando a correlação bem estabelecida entre narcolepsia e 

obesidade, é pertinente supor que esses indivíduos serão também, ou ainda mais 

impactados pelo isolamento social no que concerne a tendência a aumento de peso 

durante o período inicial da pandemia de COVID-19, observada na população geral.  

 

1.7.4. Qualidade de vida 

A narcolepsia implica em consequências deletérias na educação, 

recreação, vida sexual e personalidade, com consequente impacto psicossocial 

negativo. O paciente com narcolepsia necessita de acompanhamento e apoio 

psicológico e social. (55) Especialmente nesse contexto de pandemia é importante 

considerar que os pacientes com narcolepsia podem ter ainda mais danos 

emocionais e má percepção de qualidade de vida, causando prejuízo óbvio no 

que tange à saúde mental e também implicando em piora dos sintomas da doença 

de base. 
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Diante da sintomatologia da narcolepsia, os pacientes com este 

diagnóstico são particularmente vulneráveis a alterações na rotina que podem 

resultar em piora dos sintomas relacionados ao sono, com consequente queda na 

qualidade de vida. Estudar aspectos relacionados à alterações na rotina do sono, 

mudanças no trabalho, sintomas da doença, alterações no uso de medicamentos, 

alterações no apetite e qualidade de vida, podem contribuir para o entendimento 

sobre como a pandemia impacta na vida desses pacientes e possibilitar a criação 

de medidas que visem à melhoria da assistência e prestação de cuidados de saúde 

para esses pacientes.  

Não há estudos prévios que avaliem alterações súbitas na rotina de sono 

de populações com narcolepsia e identificá-las em relação ao ritmo circadiano, 

pode contribuir para o surgimento de novos estudos que visem à implementação 

de medidas de tratamento.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. HIPÓTESE 
 

  



Hipótese  
 

20 
 

A quarentena imposta pela pandemia devido ao COVID-19 resultou em 

mudanças abruptas nas rotinas dos pacientes com narcolepsia, que ficaram 

restritos em seus domicílios, com menor oportunidade de exposição à luz solar e 

alterações em diversos fatores ambientais reguladores do ritmo circadiano (rotina 

alimentar, social e atividade física), além de também terem sido expostos às 

implicações emocionais relacionadas à pandemia (ansiedade, medo, incertezas), 

com possíveis consequências negativas em relação a saúde mental. A 

combinação desses fatores, pode resultar em piora da SED, assim como a piora 

dos outros sintomas da doença, pois os indivíduos com narcolepsia são 

intrinsecamente sensíveis a situações que possam piorar a qualidade do sono. É 

possível que os indivíduos com narcolepsia tenham maior oportunidade de sono 

noturno e cochilos diurnos, durante a quarentena, o que poderia ocasionar 

melhora da SED, porém estudos em populações sem narcolepsia tem mostrado 

que, em geral, a pandemia impacta o sono majoritariamente de maneira negativa. 

Considerando que o paciente com narcolepsia tem o padrão de sono, geralmente, 

pior que do que o da população geral, é plausível supor que, também, poderão 

ser afetados de forma negativa. 

Ademais, a interrupção temporária do funcionamento do ambulatório de 

sonolência excessiva, pode dificultar o acesso a receitas de medicações, 

resultando em alteração no uso, com conseguinte impacto sobre os sintomas da 

doença (fragmentação do sono, cataplexia, alucinações e paralisia do sono). 
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4.1. Objetivo Principal  

O objetivo principal foi mensurar e descrever o impacto da quarentena 

na rotina de sono dos pacientes com narcolepsia. 

 

4.2. Objetivos Específicos   

Como objetivo específico, pretendeu-se avaliar e descrever o impacto da 

quarentena com relação às mudanças de trabalho (local e carga horária), 

perspectivas financeiras, percepções sobre qualidade de sono e sintomas de 

narcolepsia (SED, cataplexia, paralisia do sono, alucinações e fragmentação do 

sono), necessidade de cochilos diurnos, alterações no uso de medicamentos 

sintomáticos para narcolepsia, alterações subjetivas no apetite e na qualidade de 

vida dos pacientes com narcolepsia. 
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O presente projeto é um estudo observacional e transversal, realizado 

por meio de um questionário respondido de forma online e complementado com 

consulta, nos prontuários médicos dos pacientes do ambulatório de Sonolência 

Excessiva Diurna, do Departamento de Psicobiologia, Disciplina de Biologia e 

Medicina do Sono, da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São 

Paulo. 

 

5.1. Aspectos éticos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa de nossa 

Instituição (nº 0639/2020, CAAE: 33453620.0.0000.5505) (Anexo 1). O recrutamento 

dos participantes de pesquisa ocorreu em junho de 2020. 

 

5.2. Participantes 

A amostra consistiu em pacientes diagnosticados com narcolepsia, tipo 

1 e tipo 2, regularmente acompanhados no Ambulatório de Sonolência Excessiva 

Diurna, por amostragem de conveniência. Diante da raridade da doença estipulou-

se a participação mínima de 50 pacientes. Os participantes em acompanhamento 

regular nos últimos 12 meses da data do convite foram contatados via aplicativo de 

mensagens (WhatsApp Messenger) e convidados a responder um questionário 

sobre mudanças entre antes e durante a quarentena com relação ao local de 

trabalho, perspectivas financeiras, horários de dormir e acordar, sintomas 

relacionados ao sono, necessidade de medicação, apetite e qualidade de vida. O 

questionário foi enviado de forma online, via Google Forms, em que os participantes 

preenchiam o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e na sequência 

respondiam o questionário (Anexo 2).  
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5.2.1. Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídos pacientes de ambos os sexos, com no mínimo 18 anos 

e no máximo 70 anos, diagnosticados com narcolepsia tipo 1 ou tipo 2, de acordo 

com os protocolos da Academia Americana de Medicina do Sono (ICSD-3), que 

concordaram em participar da pesquisa. Foram excluídos os pacientes com 

diagnóstico incerto de narcolepsia e/ou respostas incompletas no questionário.  

 

5.3. Instrumentos 

Questionário online via Google Forms, formulado em conjunto com 

neurologistas e especialistas em medicina do sono, com experiência no manejo de 

pacientes com sonolência excessiva, contendo 38 questões (Anexo 1), distribuídas 

conforme a sequência: 

• Oito questões sobre identificação, tipo de narcolepsia e se tiveram 

suspeita / confirmação de infecção por COVID-19; 

• Quatro questões sobre local de trabalho e renda mensal, antes e 

durante a pandemia devido ao COVID-19; 

• Quatro questões sobre horário de deitar e horário de sair da cama, 

antes e durante a pandemia devido ao COVID-19; 

• Escala de Sonolência de Epworth traduzida, validada e culturalmente 

adaptada para o Brasil  (Anexo 2); (56) 

• Dez questões sobre mudanças nos sintomas de narcolepsia, 

comparativamente entre antes e durante a pandemia devido ao 

COVID-19; 

• Uma questão sobre mudança na percepção sobre a qualidade de 

vida, comparativamente entre antes e durante a pandemia devido ao 

COVID-19; 
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• Uma questão sobre mudança no apetite, comparativamente entre 

antes e durante a pandemia devido ao COVID-19. 

 

 

5.4. Análise Estatística  

As características demográficas e clínicas dos participantes, bem como 

as variáveis do sono, foram resumidas por meio de estatística descritiva: os dados 

foram apresentados como média ± desvio padrão (DP) para variáveis contínuas, 

ou frequência para variáveis categóricas. Os dados foram analisados com relação 

a parametricidade e foram analisados como não paramétricos. Os dados referentes 

a antes e durante a pandemia foram comparados usando o teste de Wilcoxon 

pareado (Z) para dados contínuos e qui-quadrado (χ2) para dados categóricos. Para 

todos os testes estatísticos foi adotado nível de significância de 5%. As análises 

foram realizadas com o uso do software estatístico SPSS versão 20.0 (SPSS Inc., 

Chicago, IL, EUA). 
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Ao todo, 78 questionários foram preenchidos pelos participantes da 

pesquisa. Dois foram excluídos por terem diagnóstico de hipersonolência idiopática 

quando da análise de prontuário médico, não preenchendo o critério de inclusão. 

No total, 76 participantes responderam ao questionário online (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fluxograma de acordo com o Consolidation of Standards of Reporting Trials 

(CONSORT) (n = 76). 

 

Na amostra de 76 pacientes, 68,7% (n=52) foram diagnosticados como 

narcolepsia tipo 1, e 31,3% (n=24) como narcolepsia tipo 2 (Gráfico 1).  

A média de idade foi de 36,9 (±11,7), sendo a idade mínima 18 anos e a 

idade máxima 70 anos, 68,4% (52) eram do sexo feminino, 31,5% (24) eram do 

sexo masculino.  

Em relação ao grau de escolaridade, 3,9% (3) tinham primeiro grau 

incompleto, 3,9% (3) segundo grau incompleto, 17,1% (13) ensino médio, 23,7% 

(18) nível superior incompleto, 26,3% (20) nível superior completo e 25,6% (19) 

pós-graduação (Gráfico 2).  

 

Avaliados para elegilibilidade (n=78) 

Analisados (n=76) 

Narcolepsia tipo 1 (n=52) Narcolepsia tipo 2 (n=24) 

Excluídos (n=2) 

*Hipersonia idiopática 
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Gráfico 1: Frequência (%) do tipo de narcolepsia dos participantes da amostra (N=76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Frequência (%) do nível educacional dos pacientes diagnosticados com 

narcolepsia estudados (N=76). 
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Em relação à confirmação do diagnóstico ou sintomas de COVID-19, 

85,9% dos pacientes referiam não ter tido quaisquer sintomas de COVID-19 até o 

momento da pesquisa e 14,1% afirmaram ter tido algum sintoma, sem confirmação 

laboratorial da doença. Os dados sociodemográficos estão resumidos na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Dados sociodemográficos da amostra e em relação ao COVID-19 da 

amostra (n=76) 

Tipo narcolepsia, % (n)  

Tipo 1 68,5 (52) 

Tipo 2 31,5 (24) 

Sexo, % (n)  

Feminino 68,4 (52) 

Masculino 31,6 (24) 

Idade, média (DP) 36,9 (±11,7) 

Escala de sonolência de Epworth, média (DP) 17,9 (±4,8) 

Nível educacional, % (n)  

Primeiro grau incompleto 3,9 (3) 

Primeiro grau completo 3,9 (3) 

Ensino médio 17,1 (13) 

Superior incompleto 23,7 (18) 

Superior 26,3 (20) 

Pós-graduação 25 (19) 

COVID-19, % (n)  

Saudável, sem sintomas 85,5 (65) 

Sintomáticos, sem confirmação 14,5 (11) 

Nota: Escala de Sonolência de Epworth (0 a 9 - sem sonolência; 10 ou mais - sugestivo 

de sonolência diurna)  

 

Em uma análise comparativa das fases anterior e durante a quarentena, 

quanto à modalidade de ocupação laboral, houve redução estatisticamente 

significativa de 18,4% (14) para 7,9% (6) dos pacientes que trabalhavam nas 

dependências físicas da empresa com horários flexíveis, de 36,8% (28) para 6,6% 
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(5) dos que trabalhavam nas dependências físicas da empresa com horários 

restritos, e aumento de 14,5% (11) para 32,9% (25) dos que já trabalhavam em 

casa (home office) com horários flexíveis, e aumento de 2,5% (2) para 6,6% (5) dos 

que já trabalhavam em casa, com horários restritos, bem como aumento de 27,6% 

(21) para 40% (35) dos que estavam desempregados (Z=-2,09; p=0,048). 

Sumariamente, houve aumento de 17,1% (13) para 39,5% (30) dos que 

trabalhavam em home office, uma redução de 55,3% (42) para 14,5% (11) dos que 

trabalhavam nas dependências físicas da empresa e um aumento de 27,6% (21) 

para 46,1% (35) dos desempregados (p<0,001) (Gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Local de trabalho de antes e durante a pandemia de COVID-19 (n=76). 

 

Não houve alteração estatisticamente significante quanto à renda 

mensal dos participantes entre antes e durante a quarentena; dados especificados, 

conforme a Tabela 3.  
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Tabela 3. Comparação da renda mensal antes e durante a pandemia de COVID-

19 (N=76) 

Renda (mensal, R$), % (n) Antes Durante Valor de p 

Menos que 1 salário-mínimo* 25,0 (19) 36,8 (28) 

0,061 
Entre 1 e 5 salários-mínimos 61,8 (47) 48,7 (37) 

Entre 5 e 10 salários-mínimos 9,2 (7) 11,8 (9) 

Mais que 10 salários-mínimos 3,9 (3) 2,6 (2) 

*Salário-mínimo no Brasil (R$ 1100, Reais). Wilcoxon (Z) test. 

 

O horário de dormir foi diferente entre o período de antes e depois da 

quarentena. Conforme os itens a seguir, houve redução: 

• De 15,8% (12) para 9,2% (7) dos que iam para a cama entre 20h e 

22h; 

• De 51,3% (39) para 40,8% (31) dos que iam para a cama entre 22h e 

00. 

 

E, houve aumento: 

• De 21,1% (16) para 23,7% (18) dos que iam para a cama entre 00h e 

02h; 

• De 0% (0) para 6,6% (5) dos que iam para a cama após as 02h; 

• De 10,5% (8) para 18,4% (14) dos que não tinham horário fixo para 

deitar-se (Z=-3,157; p=0,002).  

  

Houve também diferença estatisticamente significante no horário de 

levantar-se durante a quarentena quando comparado ao período antes da 

quarentena, com redução: 

• De 5,3% (4) para 3,9% (3) dos que se levantavam antes das 5h; 
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• De 47,4% (36) para 25% (19) dos que se levantavam entre 5 e 7h; 

 

E, houve aumento: 

• De 31,6% (24) para 32,9% (25) dos que levantavam entre 7 e 9h; 

• De 9,2% (7) a 23,7% (18) dos que levantavam entre 9 e 11h;  

• De 5,3% (4) para 9,2% (7), entre os pacientes que não tinham horário 

fixo para se levantar (p<0,001).  

 Os dados relacionados a rotina de sono estão resumidos no Gráfico 4.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Comparação dos horários de dormir e acordar de pacientes com narcolepsia 

antes e durante a pandemia de Covid-19 (N = 76) 
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Notadamente, 42,1% (32) dos pacientes tiveram mudanças nas 

preferências relacionadas ao horário de ir dormir e sair da cama (levantar); 21,8% 

(7) deles, não tiveram alterações na SED e 78,2% (25) deles tiveram piora na SED 

(p<0,01).  

Em relação aos hábitos relacionados ao padrão de sono, 59% dos 

entrevistados afirmaram ter aumentado a quantidade de cochilos diurnos, 5,1% 

responderam que diminuíram e 35,9% relataram não ter tido nenhuma mudança.  

Comparando o período anterior e durante a pandemia devido ao COVID-

19, quanto à SED 38,5% (29) relataram não ter experimentado nenhuma mudança, 

9,2% (7) reportaram melhora e 52,6% (40) piora.  

Quanto à frequência de paralisia do sono, 40,8% (31) não apontaram 

alteração, 5,3% (4) relataram redução, 17,1% (13) aumento e 36,8% (28) relataram 

nunca ter tido nenhum episódio de paralisia do sono.   

Em relação a frequência de alucinações, 40,8% (31) relataram não ter tido 

alteração, 5,3% (4) tiveram uma redução da frequência, 30,3% (23) aumento da 

frequência e 23,7% (18) relataram nunca ter tido nenhum episódio. Com relação a 

fragmentação do sono noturno, 43,4% (33) reportaram aumento dos episódios em 

relação a antes da quarentena, 6,6% (5) diminuição, 35,5% (27) não observaram 

nenhuma mudança e 14,5% (11) afirmaram não apresentar fragmentação do sono 

antes ou durante a pandemia. 

Entre os pacientes com NT1 (52), 61,5% (32) não tiveram alterações 

quanto a frequência de episódios de cataplexia, 13,5% (7) tiveram redução, 17,3% 

(9) tiveram aumento, e 7,7% (4) dos pacientes com NT1 relataram não ter 

cataplexia antes ou durante a quarentena. Os dados relacionados aos sintomas de 

narcolepsia estão resumidos na Tabela 4.  

Quando questionados sobre a qualidade de vida, comparativamente 

entre antes e durante a quarentena, 18,4% (14) não observou mudança, 51,3% (39) 

relatou ter tido piora, 17,1% (13) melhora e 13,2% (10) não soube opinar. 
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Sobre o apetite, 28,2% (22) relatou não ter observado nenhuma 

mudança, 9,2% (7) diminuição, 61,8% (47) observou aumento do apetite.  

 

Tabela 4. Frequência de sintomas de narcolepsia da amostra (N=76), exceto 

cataplexia (N=52). 

Cochilos programados antes da quarentena  

Sim 42,1% 

Não 57,9% 

Cochilos programados durante a quarentena  

Aumentou 60,5% 

Diminuiu 3,9% 

Não se alterou 35,5% 

Sonolência durante a quarentena  

Não se alterou 38,2% 

Melhorou 9,2% 

Piorou 52,6% 

Cataplexia durante a quarentena  

Não se alterou 61,5% 

Melhorou 13,5% 

Piorou 17,3% 

nunca tive 7,7% 

Paralisia do sono durante a quarentena  

Não se alterou 40,8% 

Melhorou 5,3% 

Piorou 17,1% 

Nunca tive 36,8% 

Alucinações durante a quarentena  

Não se alterou 40,8% 

Melhorou 5,3% 

Piorou 30,3% 

nunca tive 23,7% 

Despertares noturnos durante a quarentena  

Não acordo à noite 14,5% 

Aumentou 43,4% 

Diminuiu 6,6% 

Não se modificou 35,5% 

 



Resultados 
 

36 
 

Quanto ao uso de medicamentos, houve mudanças estatisticamente 

significantes durante a quarentena quando comparado ao período anterior a 

quarentena, sendo observado aumento no uso de estimulantes de 25% (19) para 

34,2% (26) nos pacientes que usavam em monoterapia [(χ2) = 114,562; gl=42; 

p≤0,001; resíduo ajustado = 4,4], mas não sendo observada aumento significativo 

no uso de estimulantes nos que usavam em associação com antidepressivos ou L-

Carnitina (p<0,001).  

Nos outros grupos houve um decréscimo no uso das medicações;nos 

que faziam uso de antidepressivos isoladamente a redução foi de 7,9% (6) para 

5,3% (4); nos que usavam estimulante em associação com antidepressivos de 

32%(25) para 5,3%(4) (p<0,001); nos que usavam estimulante com L-Carnitina de 

3,9% (3) para 2,6% (2) (p<0,001); nos que usavam antidepressivos com L-Carnitina 

de 7,9% (6) para 2,6% (2) (p<0,001), também foi observada uma redução de 21,1% 

(16) para 7,9% (6) nos que não usavam nenhuma medicação (Tabela 5).   

 

Tabela 5. Comparação do uso de medicamentos antes e durante a pandemia de 

COVID-19 (N=76). 

Medicação, % (n) Antes Durante Valor de p 

Estimulante 25,0 (19) 34,2 (26) 

0,013 

Antidepressivo 7,9 (6)  5,3 (4) 

L-carnitina 1,3 (1)  1,3 (1) 

Estimulante + antidepressivo 32,9 (25) 5,3 (4) 

Estimulante + L-carnitina 3,9 (3) 1,3 (1) 

Estimulante + antidepressivo + L-carnitina 7,9 (6) 2,6 (2) 

Nenhum 21,1 (16) 7,9 (6) 

Não parou ou mudou a dose 0 (0) 42,1 (32) 

Wilcoxon (Z) test, Dados apresentados em porcentagem e número amostral,  
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O estudo aqui apresentado tem característica inédita, pois trata-se da 

primeira pesquisa em pacientes com narcolepsia em que se avaliam as mudanças 

em decorrência da pandemia de COVID-19 com relação ao local de trabalho, 

perspectivas financeiras, horários de dormir e acordar, sintomas de narcolepsia, 

uso de medicações, qualidade de vida e apetite.  

Neste estudo observamos maior uma prevalência de pacientes com 

NT1, provavelmente decorrente de um viés de amostragem, pois os pacientes 

convidados a responder a pesquisa fazem seguimento regular no ambulatório, e 

como já observado em pesquisas anteriores da mesma equipe de pesquisadores, 

pacientes mais sintomáticos (com cataplexia) usualmente frequentam de maneira 

mais assídua o ambulatório e são mais participativos nos estudos.  

Nessa amostra o predomínio do sexo feminino deve-se, provavelmente, 

a um viés de não-respondentes, pois embora o questionário tenha sido enviado a 

todos os pacientes com narcolepsia em acompanhamento no ambulatório, a 

decisão por participar era individualizada. A prevalência da narcolepsia é 

semelhante entre homens e mulheres, (1,6–1,8 homens por 1 mulher) (48, 57-60).  

Nenhum participante reportou dificuldade em responder o questionário e 

não houve perdas por essa razão, isso pode estar relacionado ao grau de 

escolaridade da amostra: 92% dos pacientes estudados relatou nível de 

escolaridade maior ou igual ao ensino médio (≥ 11 anos), corroborando também 

para uma maior confiabilidade nas respostas do questionário autoaplicável.  

Embora uma parte da amostra tenha relatado algum sintoma de COVID-

19, nenhum paciente teve confirmação laboratorial, isso pode ser explicado por 

uma deficiência na testagem, principalmente em pacientes sem sintomas graves 

da doença, uma possível falha da política governamental brasileira e da baixa 

disponibilidade de testes no início da pandemia podem justificar este achado.   

  A pandemia de COVID-19 resultou em uma recessão global com 

impacto em vários aspectos em relação à economia global, trabalho e estilo de vida. 

As restrições sociais devido às medidas de distanciamento social mudaram a rotina 

de trabalho da maioria das pessoas. (61)  Essa impressão inicial foi confirmada nos 
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indivíduos da amostra, sendo observada uma alteração em relação ao local de 

trabalho, com uma redução significativa de pacientes que trabalhavam nas 

dependências da empresa, aumento dos que trabalhavam em casa (home office), 

e também aumento entre os desempregados.  

Apesar do aumento do desemprego, o fato de não ter sido observada 

alteração significativa relacionada à renda mensal, pode estar relacionado com o 

auxílio emergencial (R$ 600,00) que o governo brasileiro ofereceu para a população 

afetada pelos impactos da pandemia. O forte comprometimento da economia 

brasileira com mais de oito milhões de pessoas desempregadas nestes 3 meses, 

após o início da quarentena no Brasil, motivou o fornecimento desse auxílio; é 

possível que se uma nova coleta de dados fosse feita nos meses subsequentes, 

alterações em relação à renda mensal seriam encontradas, pois o auxílio 

emergencial foi oferecido para nove parcelas, sendo temporariamente encerrado 

no final do ano de 2020.    

 Em relação aos horários de dormir e levantar observou-se que houve 

uma tendência a deitar mais tarde e acordar mais tarde, também notou-se um 

aumento expressivo entre os que passaram a não ter horários fixos em relação a 

rotina de sono. A quarentena imposta pela pandemia de COVID-19, marcadamente 

levou a um desalinhamento circadiano entre os pacientes estudados.  

As mudanças de rotina observadas no presente estudo, determinaram 

períodos prolongados em casa, menos atividades ao ar livre, menor gasto 

energético, horários irregulares para refeições e redução da interação social; esses 

fatores determinantes explicam os achados em relação aos desalinhamentos 

circadianos.   

Até a realização desse estudo não havia estudos prévios que avaliassem 

alterações súbitas na rotina de sono de populações com narcolepsia em relação ao 

ritmo circadiano;mais recentemente um estudo publicado por Nigam e colegas que 

incluiu pacientes com NT1, NT2 e Hipersonia idiopática (HI), evidenciou queda de 

aproximadamente, um ponto na escala de sonolência de Epworth durante a 

pandemia, além de melhora de cataplexia. O mesmo estudo também reportou 
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tendência a atraso no horário de dormir e acordar, no grupo com HI, e aumento no 

tempo total de sono noturno no grupo que trabalhava em home office. Os autores 

observaram que a melhora da sonolência se correlacionou com sensação de bem-

estar psicológico, 42% dos participantes aprovaram o isolamento, devido a maior 

oportunidade de dormir, fazer cochilos e passar tempo com a família, enquanto 13% 

consideraram negativo.  

 Neste cenário, encontrou-se uma piora na SED na maioria dos 

pacientes e diversos fatores podem ter influenciado a exacerbação desse sintoma, 

não se pode descartar as influências emocionais, especialmente porque houve 

relato de piora de qualidade de vida na amostra; também a piora da fragmentação 

do sono, alterações em relação ao uso de medicamentos e a forte tendência ao 

desalinhamento circadiano encontradas, são fatores que corroboraram, e 

possivelmente influenciaram para que houvesse piora da SED.  

Uma coorte italiana, com 50 pacientes com narcolepsia tipo 1, foi 

publicada recentemente, também nesse contexto de pandemia, porém não abordou 

questões relacionadas a ritmo circadiano e ao uso de medicamentos. Esse estudo 

reportou aumento significativo nas queixas de sono noturno fragmentado no grupo 

de pacientes que não tiveram suas condições de trabalho alteradas, no grupo que 

passou a trabalhar / estudar em casa houve aumento significativo no tempo de sono 

noturno, aumento na frequência de cochilos diurnos e uma diminuição significativa 

na intensidade da sonolência diurna. Segundo o autor, o achado de despertares 

noturnos aumentados em pacientes que mantêm seu horário de trabalho atual é 

consistente com a pior qualidade do sono relatada pela população em geral durante 

a pandemia, além da intrínseca perturbação do sono noturno de pacientes com 

NT1, que em uma situação de elevado nível de estresse e ansiedade, pode ser 

exacerbada. O achado de melhora na SED, baseado na redução da pontuação na 

ESS, para o autor, se relaciona com o fato de que os pacientes diagnosticados e 

acompanhados a longo prazo têm seu repertório de estratégias comportamentais 

aprimorado (aumentando a duração do tempo de sono noturno e a frequência de 

cochilos diurnos) resultando na diminuição da SED. (62)  
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Em comparação ao presente estudo é possível que a divergência em 

relação a SED, seja em decorrência de que o estudo italiano foi realizado 

estritamente com pacientes com NT1, e não abordou questões relacionadas ao 

ritmo circadiano e uso de medicações. Outras questões como divergências 

socioculturais e como cada país lidou com as circunstâncias da pandemia, também 

podem explicar as divergências. O tamanho reduzido da amostra de ambos os 

estudos, frente a raridade da doença, certamente também limita conclusões 

definitivas nesse sentido.  

  A piora de outros sintomas da narcolepsia além da SED e 

fragmentação do sono, como a cataplexia (entre pacientes tipo 1), alucinações e 

paralisia do sono, também podem ter tido origem multifatorial. As alterações no uso 

das medicações (tendência a usar mais estimulantes e menos antidepressivos) 

potencialmente impactaram no aumento desses sintomas. Embora os 

antidepressivos tenham modos de ação diferentes, a justificativa para seu uso é 

que todos eles compartilham um efeito sobre a inibição da captação ou o 

catabolismo de neurotransmissores monoaminérgicos, neutralizando assim o 

desequilíbrio de monoaminas na rede do ciclo vigília-sono do cérebro, que se 

acredita ser um dos substratos neuroquímicos dos sintomas da narcolepsia, 

especialmente a cataplexia, alucinações, fragmentação e paralisia do sono. (63) 

 As análises pormenorizadas em relação às mudanças no uso de 

medicamentos mostraram aumento no uso de estimulantes (em monoterapia), 

provavelmente em reposta ao aumento da SED encontrada, mas 

consequentemente levando a piora na fragmentação do sono noturno. 

Paralelamente, encontramos uma redução no uso de antidepressivos; estudos 

sobre o impacto psicossocial da quarentena decorrente da pandemia de COVID-19 

publicados recentemente, demonstraram maior prevalência de ansiedade, pânico 

agudo, comportamentos obsessivos, paranoia, transtorno de estresse pós-

traumático e depressão; (64) a redução no uso de antidepressivos encontrada em 

nossa amostra, certamente impactou diretamente em todos os cenários de sono, 

qualidade de vida e apetite nessa amostra, e provavelmente não está relacionada 

a sensação de bem estar emocional, pois quando questionados sobre alteração 
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subjetiva na qualidade de vida, a maioria relatou piora, bem como possivelmente 

não está relacionada com melhora dos sintomas de narcolepsia, haja visto que 

encontramos tendência à piora de fragmentação do sono, paralisia do sono, 

alucinações e cataplexia.  

O fator causal dessa redução no uso de antidepressivos é de difícil 

definição e provavelmente de ordem multifatorial. Acreditamos que entre os 

principais fatores se destacam a dificuldade para acesso às receitas controladas, 

uma vez que o ambulatório esteve temporariamente fechado em decorrência do 

decreto governamental, bem como outras questões que englobam crenças sobre 

uso de medicações controladas.  

Um estudo recente evidenciou aumento de peso em pacientes com NT1 

durante a pandemia de COVID-19. (62) Uma parte expressiva da nossa amostra 

(61%) relatou aumento do apetite. Os fatores emocionais negativos associados a 

pandemia/isolamento podem ser gatilhos para ansiedade e compulsão alimentar, 

predispondo a aumento do consumo calórico, somados a redução da atividade 

física/gasto calórico, impostos pelo isolamento social, podem levar ao aumento de 

peso. A associação entre obesidade e NT1 está bem estabelecida na literatura 

científica, (65) sendo de suma importância estudar esses aspectos paras que 

estratégias sejam adotadas. Porém, neste estudo não aprofundou-se sobre 

questões como alterações objetivas no peso ou gasto calórico dos pacientes 

estudados por não serem o objetivo da pesquisa.  

Muitas limitações são apresentadas neste estudo.  

• Primeiro: Para as avaliações de padrões de ritmo circadiano não 

foram analisados objetivamente. A análise objetiva de padrões de 

ritmo pode ser realizada preferencialmente por actigrafia, que é um 

método de monitoramento de ciclo de vigília e sono através de um 

sensor de actimetria acoplado ao pulso, de forma menos objetiva a 

avaliação quanto ao ritmo pode ser realizada através do diário de 

sono, registro feito pelo próprio paciente sobre seus hábitos e horários 
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de dormir e acordar; este estudo não utilizou nenhum desses 

métodos.  

• Segundo: Os questionários de qualidade de vida, ansiedade e 

depressão não foram aplicados. A principal ideia era identificar as 

principais alterações de nossos pacientes com narcolepsia durante a 

quarentena, com um questionário do mundo real, de simples 

compreensão, rápido, com linguajar coloquial, para entender as 

necessidades e melhorar o acompanhamento dos pacientes neste 

momento desafiador.  

Outras limitações apresentadas são inerentes ao cerne da pandemia, a 

infecção pelo SARS-CoV-2, embora nenhum paciente tenha testado positivo para 

COVID-19, não podemos afirmar que nenhum paciente foi contaminado pelo vírus, 

fator este que poderia influenciar em todos os aspectos pesquisados, haja visto que 

a infecção quando sintomática tem alta morbidade, tanto psíquicas quanto aos 

sintomas relacionados ao sono (insônia, sonolência). 
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Observou-se que as mudanças na rotina impostas pelo isolamento 

social, diante da pandemia de COVID-19 criou uma tendência de deitar-se para 

dormir e levantar-se da cama mais tarde, atrasando o ritmo circadiano dos 

participantes da pesquisa. Do mesmo modo, o aumento no percentual de pacientes 

sem horários fixos para deitar-se e levantar-se, sugeriu uma tendência ao 

desalinhamento de ritmos circadianos. O trabalho ocorreu mais frequentemente no 

ambiente domiciliar (home office), e notou-se também aumento na taxa de 

desempregados. Os sintomas de narcolepsia pioraram durante a quarentena, 

especialmente a SED e a fragmentação do sono, havendo também mais cochilos 

diurnos – seja pelo desalinhamento circadiano ou por necessidade. O uso de 

estimulantes aumentou e o de antidepressivos reduziu no período investigado. 

Adicionalmente houve relato subjetivo de aumento do apetite e piora na qualidade 

de vida.  

Há uma falta de estudos que abordem o desalinhamento circadiano em 

populações com narcolepsia durante uma quarentena. Embora existam limitações 

nesse estudo, os resultados encontrados podem ajudar a refletir sobre ações 

futuras para melhor compreender e tratar pacientes com narcolepsia neste novo 

mundo. 
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ANEXO 1: Comprovante de envio do projeto e aprovação do CEP. 
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ANEXO 2: Questionário aplicado online. 

 

Título do Projeto de Pesquisa: Efeitos da quarentena durante a pandemia de Covid-19 

no padrão de sono de pacientes com narcolepsia 

Pesquisador Responsável: Dra. Ana Carolina Aguilar 

Local onde será realizada a pesquisa: Departamento de Psicobiologia, UNIFESP 

 

Nome: _______________________________________________________________________  

 

Gênero  

□ Masculino 
□ Feminino 

 

Data de Nascimento: ____/____/______  

 

Telefone celular de contato: ___________________________________ 

 

Qual tipo de narcolepsia você tem?  

□ Narcolepsia tipo 1 

□ Narcolepsia tipo 2 
□ Não sei 
□ Não tenho narcolepsia confirmada 

 

Qual o seu maior grau de instrução?  

□ Primeiro grau incompleto 
□ Primeiro grau completo 
□ Segundo grau incompleto 
□ Segundo grau completo 
□ Nível superior incompleto 
□ Nível superior completo 
□ Pós-graduação 

 

Em relação ao novo coronavírus (COVID-19)?  

□ Estou saudável e não tive sintomas 
□ Tive sintomas de gripe sem confirmação 
□ Tive confirmação da contaminação sem sintomas  
□ TIve confirmação da contaminação com sintomas leves 
□ Tive confirmação da contaminação e fui internado 
□ Outros: 

 

Em relação a sua ocupação laboral (de trabalho) antes da quarentena, assinale a que mais 

se identifica?  

□ Já trabalhava em casa (home office), com horários flexíveis 
□ Já trabalhava em casa (home office), com horários restritos  
□ Trabalhava nas dependências físicas da empresa, porém com horários flexíveis  
□ Trabalhava nas dependências físicas da empresa, com horários restritos  
□ Não trabalhava 
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Sua renda mensal antes da quarentena era? 

□ Menos de 1 salário mínimo 
□ Entre 1 e 5 salários mínimos 
□ Entre 5 e 10 salários mínimos 
□ Mais do que 10 salários mínimos 

 

Em relação à sua ocupação laboral (trabalho) durante a quarentena, assinale a que mais se 

identifica?  

□ Trabalha em casa (home office), com horários flexíveis  
□ Trabalha em casa (home office), com horários restritos  
□ Trabalha nas dependências físicas da empresa, porém com horários flexíveis  
□ Trabalha nas dependências físicas da empresa, com horários restritos 
□ Não está trabalhando 

 

Sua renda mensal durante a quarentena é?  

□ Menos do que 1 salário mínimo 
□ Entre 1 e 5 salários mínimos 
□ Entre 5 e 10 salários mínimos 
□ Mais do que 10 salários mínimos 

 

Antes da quarentena a que horas você ia para cama dormir à noite?  

□ Antes das 20h 
□ Entre 20 e 22h 
□ Entre 22 e 00h 
□ Entre 00 e 02h 
□ Depois das 02h 
□ Não havia horário fixo 

 

Antes da quarentena a que horas acordava?  

□ Antes das 5h 
□ Entre 5 e 7h 
□ Entre 7 e 9h 
□ Entre 9 e 11h 
□ Depois das 11h 
□ Não havia horário fixo 

 

A que horas ia para cama dormir à noite durante a quarentena?  

□ Antes das 20 
□ Entre 20 e 22h 
□ Entre 22 e 00h 
□ Entre 00 e 02h 
□ Depois das 02h 
□ Não há horário fixo 

 

A que horas acorda durante a quarentena?  

□ Antes das 5h 
□ Entre 5 e 7h 
□ Entre 7 e 9h 
□ Entre 9 e 11h 
□ Depois das 11h 
□ Não há horário fixo 

 

 

 



Anexos 
 

63 
 

Durante a quarentena você parou ou baixou a dose dos medicamentos  

□ Sim 
□ Não 

 

Qual(is) medicamento(s) você estava utilizando antes da quarentena?  

□ Metilfenidato (Ritalina) 
□ Modafinil (Stavigile) 
□ Lisdexanfetamina (Venvanse) 
□ L-carnitina 
□ Citalopram 
□ Escitalopram 
□ Venlafaxina 
□ Fluoxetina 
□ Sertralina 
□ Trazodona (Donaren) 
□ Aimtriptilina 
□ Nortriptilina 
□ Não estava usando medicamentos 
□ Outros: 

 

Qual(is) medicamento(s) parou de usar ou baixou a dose?  

□ Metilfenidato (Ritalina) 
□ Modafinil (Stavigile) 
□ Lisdextranfetamina (Venvanse) 
□ L-carnitina 
□ Citalopram 
□ Escitalopram 
□ Venlafaxina 
□ Fluoxetina 
□ Sertralina 
□ Trazodona (Donaren) 
□ Amitriptilina 
□ Nortriptilina 
□ Não baixei a dose ou parei de usar os meus medicamentos  
□ Outros: 

 

Por que você parou de usar ou baixou a dose dos medicamentos em uso?  

□ Não parei ou não baixei a dose 
□ Falta de dinheiro 
□ Falta de receita 
□ Baixa necessidade de remédio por estar em casa 
□ Outros: 

 

A chance de adormecer sentado e lendo é?  

□ Nenhuma 
□ Leve 
□ Moderada 
□ Intensa 

 

A chance de adormecer vendo TV é?  

□ Nenhuma 
□ Leve 
□ Moderada 
□ Intensa 
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A chance de adormecer sentado, sem fazer nada, em um local público  

□ Nenhuma 
□ Leve 
□ Moderada 
□ Intensa 

 

A chance de adormecer sentado, por uma hora, como passageiro em um carro  

□ Nenhuma 
□ Leve 
□ Moderada 
□ Intensa 

 

A chance de adormecer ao deitar-se à tarde para descansar  

□ Nenhuma 
□ Leve 
□ Moderada 
□ Intensa 

 

A chance de adormecer sentado e conversando com outra pessoa  

□ Nenhuma 
□ Leve 
□ Moderada 
□ Intensa 

 

A chance de adormecer sentado, em silêncio, depois do almoço (sem ingestão de álcool)   

□ Nenhuma 
□ Leve 
□ Moderada 
□ Intensa 

 

A chance de adormecer sentado em um carro, parado por alguns minutos por causa de 

trânsito  

□ Nenhuma 
□ Leve 
□ Moderada 
□ Intensa 

 

A sua sonolência durante a quarentena?  

□ Não se alterou 
□ Melhorou 
□ Piorou 

 

A frequência da sua cataplexia durante a quarentena?  

□ Não se alterou 
□ Melhorou 
□ Piorou 
□ Nunca tive 

 

A frequência da sua paralisia do sono durante a quarentena?  

□ Não se alterou 
□ Melhorou 
□ Piorou 
□ Nunca tive 
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A frequência das suas alucinações durante a quarentena?  

□ Não se alterou 
□ Melhorou 
□ Piorou 
□ Nunca tive 

 

A frequência com que está despertando à noite durante a quarentena?  

□ Não acordo à noite 
□ Aumentou 
□ Diminuiu 
□ Não se modificou 

 

Considerando o período antes da quarentena, você estava fazendo cochilos programados?  

□ Sim 
□ Não 

 

Durante a quarentena a quantidade de cochilos durante o dia?  

□ Aumentou 
□ Diminuiu 
□ Não se alterou 

 

Durante a quarenta sua qualidade de vida?  

□ Ficou inalterada 
□ Piorou 
□ Melhorou 
□ Não sei 

 

Durante a quarentena seu apetite?  

□ Ficou inalterado 
□ Diminuiu 
□ Aumentou 

 

 

Obrigado por participar desta pesquisa.  

 

Clique no botão "Enviar" abaixo para finalizar suas respostas e enviar a pesquisa.  

 

□ Enviar 
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12.1. Artigos científicos publicados no período da matrícula 
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narcoleptic type 1 patient during pregnancy - A case report. Sleep Sci 2018; 11(4): 

215-6. Doi:10.5935/1984-0063.20180035. Fator de impacto da revista: 1.61. doi: 

10.5935/1984-0063.20180035 

 

https://doi.org/10.1590/1516-4446-2019-0544
https://doi.org/10.1002/mds.28136
https://doi.org/10.1007/s11325-019-01800-y
https://doi.org/10.1590/0004-282X20180067
https://doi.org/10.1590/0004-282X20180067
https://doi.org/10.1590/0004-282X20180036


Atividades no Período da Matrícula  
 

85 
 

12.2. Capítulos de livro 

Coelho FMS, Frange C, Aguilar ACR, Gomes ACD. Parassonias. Seção 15: 

Transtornos do sono. IN: Bertolucci, PHF. Ferraz, HB. Barsotini, OGP. Pedroso, JL 
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physical therapy. Chapter 1. IN: Frange C, Coelho FMS (Editors). Sleep Medicine 
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Practitioners. Springer Nature, 2021. 1st edition. No prelo. 

Aguilar ACR. Tratamento da dor crónica. IN: SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
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Medicina de Urgência e Emergência: Sistema de Educação Continuada a Distância. 

Porto Alegre: Panamericana, 2019.  

Aguilar ACR e Massella, CR. Tomografia de crânio na urgência. In: SOCIEDADE 
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Alegre: Panamericana, 2019.  

 

  



Atividades no Período da Matrícula  
 

86 
 

12.3. Apresentação oral 

“Efeitos da quarentena durante a pandemia de Covid-19 no padrão do sono em 

uma população com narcolepsia”. Autores: Aguilar ACR, Frange C, Huebra L, 

Gomes ACD, Tufik S, Coelho FMS. Fórum de Debates da Pós-Graduação da 

Escola Paulista de Medicina - 05 e 06 de março de 2021.  

 

12.4. Aulas em congresso 

1. Aula “Interpretação da polissonografia para o Clínico”, ministrada no 

15° Congresso Brasileiro de Clínica Médica – 02 a 05 de Outubro de 2019 – 

CentroSul – Florianópolis – Santa Catarina, em 03 de outubro de 2019. 

2. Aula “Insônia”, ministrada no 15° Congresso Brasileiro de Clínica Médica – 02 

a 05 de Outubro de 2019 – CentroSul – Florianópolis – Santa Catarina, em 04 

de outubro de 2019. 

 

12.5. Participação em congressos como ouvinte 

1. Convenção Nacional dos Departamentos Científicos da ABN - NEURODC19, 

realizado nos dias 1 a 4 de agosto de 2019, em Campinas-SP.  

2. Congresso Paulista de Neurologia, realizado pela Associação Paulista de 

Medicina, 29 de maio a 1 de junho de 2019, Guarujá-SP. 

 

12.6. Apresentação de pôster em congresso 

LISDEXANFETAMINE IMPROVED EXCESSIVE DAYTIME SLEEPINESS AND 

PROMOTED WEIGHT LOSS IN NARCOLEPSY: A CASE SERIES. Autores: Aguilar 

ACR, Frange C, Huebra L, Reis MJF, Coelho FMS, trabalho aceito pelo 

Departamento Científico de Sono da ABN, para o NEURODC19, 1 a 4 de agosto 

de 2019, Campinas-SP. Pôster apresentado por Ana Carolina R. Aguilar.  
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12.7. Cursos e Disciplinas realizados  
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12.8. Outros cursos 

Workshop: “HANDS ON NEURO-OTOLOGIA” promovido pelo Departamento 

Científico de Distúrbios Vestibulares e do Equilíbrio durante a Convenção Nacional 

dos Departamentos Científicos da ABN - NEURODC19, realizado nos dias 1 a 4 de 

agosto de 2019. 

 

12.9. Organização de eventos 

Organização do mutirão de coleta de líquor para dosagem de hipocretina, do 

ambulatório de sonolência excessiva da UNIFESP, em 18 de janeiro de 2020.  

 

12.10.  Prêmio 

Eleito 2º melhor trabalho de mestrado, II Fórum de Debates da Pós-Graduação da 

Escola Paulista de Medicina. Projeto: “Efeitos da quarentena durante a pandemia 

de covid-19 no padrão do sono em uma população com narcolepsia”. Ana Carolina 

Rodrigues Aguilar – Prof. Fernando Morgadinho Santos Coelho (Psicobiologia) 

 

 


