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DESENHO DO ESTUDO 

 

1 – A amostra será representativa da população com um mínimo de 323 participantes, 

devendo estes ser provenientes de toda a população Portuguesa. Os “cadernos de 

recolha de dados” deverão ser distribuídos a 14 Técnicos de Saúde da GASIN (de 

distritos ou regiões diferentes).  

 

2 – Solicita-se a cada Técnico de Saúde da GASIN a aquisição dos dados de 24 

participantes no estudo, especificamente 16 Homens e 8 Mulheres. 

 

3 – Critérios de exclusão do estudo: 

- Mulheres grávidas  

- Mulheres puérperas em aleitamento   

- Crianças   

- Indivíduos com compreensão diminuída      

 

4 – Critérios de Inclusão no estudo: 

      - Participantes que estejam a fazer tratamento com CPAP ou Auto-CPAP 

      - Na data da visita do Técnico de Saúde da GASIN devem ser seleccionados 

participantes que estejam em tratamento no mínimo há 2 meses e no máximo há 1 ano. 

     - Participante deverá assinar a folha de consentimento informado.  

     - Participante deverá responder ao questionário de investigação científica. 

    - Participante deverá ser portador do relatório do estudo de diagnóstico da apneia do 

sono e ceder a informação de alguns parâmetros ou comprometer-se a obter o relatório 

em questão para posteriormente ser contactado para fornecer essa informação ou 

autorizar que o investigador contacte a instituição onde realizou o estudo para obter essa 

informação. 

     - Participante deverá ceder a informação do registo de aderência ao tratamento. 
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CADERNO DE RECOLHA DE DADOS: 

 

1- Informação solicitada a empresa GASIN  

2 -Questionário de investigação científica 

3- Informação do relatório do meio complementar de diagnóstico 

4- Informação do registo de aderência à ventilação 

 

Notas: nº 1, 3 e 4 – A preencher pelo Técnico de Saúde da GASIN 

           nº 2 – A preencher pelo participante ou o participante poderá responder às 

questões colocadas pelo Técnico de Saúde de GASIN. 

 

 

------------------1--------------- 

 

1) Identificação do participante (INICIAIS):_______________________________________ 

    Contacto:_____________________________________________________________ 

2) Data da visita:____/_____/______ 

    Data em que iniciou o tratamento: ____/_____/______ 

3) Médico prescritor:  

                                      Especialidade__________________                          

                                      Instituição_____________________ 

4) Modo ventilatório prescrito/Pressões ventilatórias prescritas:  

      □ CPAP (___) com Pressão fixa de ______cmH2O 

      □ Auto-CPAP (___) Pressão mínima de ___cmH2O e Pressão máxima de ___ cmH2O 

5) Modelo do ventilador:_______________ 

6) Sistema de humidificação:  Sim □     Não □ 

7) Interface: Nasal  □      Naso-bucal  □     Almofadas nasais   □ 
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----------------2----------------- 

 

QUESTIONÁRIO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

O presente questionário foi elaborado no âmbito do Curso de Mestrado em Ciências do 

Sono na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. 

Trata-se de um instrumento de recolha de dados para um trabalho de investigação 

sobre as Normas de Diagnóstico da Apneia Obstrutiva do Sono e de Titulação de 

CPAP: Avaliação dos Efeitos na População Doente. 

 

As instruções de resposta às questões colocadas são fornecidas durante o questionário. 

 

Informa-se que o questionário é individual, anónimo e confidencial. Não existem 

respostas correctas ou erradas, o questionário pretende apenas conhecer a situação de 

cada pessoa. Se alguma questão for difícil de responder, responda o melhor que puder 

sem entretanto deixar de responder as questões. 

Obrigado pela sua atenção e preciosa colaboração que presta na nossa investigação. 

O Investigador 

Elsa Margarida Fernandes de Matos 

 

 

  

Lisboa, Outubro de 2010 
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1) SEXO:   Feminino  □     Masculino  □ 

2) IDADE:  (____) anos 

3) ESTADO CIVIL:  solteiro □    casado □    divorciado □     viúvo  □ 

4) NÚMERO DE ANOS DE ESCOLARIDADE:  (____) anos  

5) ÁREA DE RESIDÊNCIA (DISTRITO):  _________________ 

6) PESO:  (____)Kg        ALTURA:  (____) cm 

7) ESTÁ ACTUALMENTE EMPREGADO?    Sim □     Não □ 

8) COM QUEM VIVE?          

Sozinho □      Com os filhos □     Com o conjugue □ 

Outros □  quem ?______________________ 

9) DORME?       

Sozinho □     Acompanhado □ 

10) QUAL A ESPECIALIDADE DO MÉDICO QUE LHE DIAGNOSTICOU A APNEIA DO 

SONO?    

a) Neurologista □ 

b) Pneumologista □  

c) Otorrinolaringologista □ 

d) Medicina Geral e Familiar □ 

e) Outra □  qual?________________ 

11) FOI-LHE FEITA UMA EXPLICAÇÃO ACERCA DO QUE É A APNEIA OBSTRUTIVA DO 

SONO?              Sim □     Não □ 

12) QUAL É A GRAVIDADE DA SUA DOENÇA?     Apneia do sono:  a) Ligeira □      

                                            b) Moderada □     

                                            c) Grave □ 

13) QUAL O EXAME DE DIAGNÓSTICO QUE REALIZOU QUANDO SUSPEITARAM QUE 

TINHA APNEIA DO SONO?  

a) Estudo do sono no hospital (noite completa de diagnóstico) □ 

b)  Estudo do sono no hospital (metade da noite de diagnóstico e a outra metade 

de tratamento com um ventilador) □ 

c)  Estudo no domicílio com sensores de electroencefalograma □ 

Por favor responda as seguintes questões assinalando a opção que considera correcta com 

um  X  ou preenchendo os espaços em branco.  
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d) Estudo no domicílio cardio-respiratório (sem sensores de 

electroencefalograma) □ 

e) Oximetria nocturna (apenas um sensor colocado no dedo) □ 

f) Estudo com um ventilador automático □ 

 

14) COMO FOI FEITA A DETERMINAÇÃO DAS PRESSÕES DO VENTILADOR? 

 a) Estudo do sono no hospital (noite completa de tratamento com um ventilador) □ 

       b) Estudo do sono no hospital (metade da noite foi de diagnóstico e outra metade 

de tratamento com um ventilador) □ 

        c) Estudo no domicílio com um ventilador automático □ 

d) Foi-lhe prescrito um ventilador automático □ 

 

15) HÁ QUANTO TEMPO TEM O SEU VENTILADOR? (___) meses 

16) CUMPRE O TRATAMENTO, UTILIZANDO O SEU VENTILADOR?      Sim □         Não □ 

           Se respondeu sim: 

                    a. Em média quantos dias por semana utiliza o ventilador? ____ dias 

                    b. Em média quantas horas por noite utiliza o ventilador? ____ horas 

 

          Se respondeu não: 

                    Porquê? (seleccione a/as opções pelas quais não utiliza o seu ventilador) 

a. Não consigo dormir com o ventilador □ 

b. Ruído do ventilador incomoda  □ 

c. Fugas de ar incomodam  □ 

d. Pressão de ar incomoda  □ 

e. O ar frio incomoda  □ 

f. Máscara magoa  □ 

g. Não sinto qualquer benefício em dormir com o ventilador  □ 

h. Outros motivos: ___________________________________________ 

    

  17) QUANTAS VEZES TEVE CONSULTA/SESSÃO DE ACOMPANHAMENTO FEITA PELO SEU 

MÉDICO OU POR TÉCNICOS DE SAÚDE APÓS TER INICIADO O TRATAMENTO COM O 

VENTILADOR?   

(___) consultas/sessões. 
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     18) ESCALA DE SONOLÊNCIA DE EPWORTH: 

 

Com que frequência pode chegar a dormitar, ou até adormecer, nas seguintes 

situações, em comparação com a diferença de estar simplesmente cansado? Isto refere-

se ao seu estilo de vida recente. Se não tiver realizado recentemente alguma das 

seguintes actividades, por favor imagine em que medida elas poderiam afectá-lo.  

Use a escala seguinte para escolher o valor mais adequado a cada situação: 

0= não adormeceria 

1 = pouca possibilidade de adormecer 

2 = possibilidade moderada de adormecer 

3 = grande possibilidade de adormecer 

 
SITUAÇÂO Possibilidade de 

Adormecer  
Actual 

Possibilidade de Adormecer 
Antes de usar o ventilador 

Sentado a ler  
A ver televisão  
Sentado inactivo num lugar público (por ex. 
num teatro ou numa reunião)  

 

Como passageiro de carro, durante uma hora, 
sem pausas  

 

Deitado durante a tarde para descansar quando 
as circunstâncias permitem  

 

Sentado a conversar com alguém   
Sentado tranquilamente depois de uma refeição, 
sem ter bebido álcool  

 

No carro, parado no trânsito por alguns minutos   
            Total ______           Total   ______  

  19 – ESTÁ ACTUALMENTE A TOMAR ALGUMA MEDICAÇÃO PARA A TENSÃO ARTERIAL?    

               Sim  □     nome do medicamento? _________________ 

               Não  □ 

  20 – DESDE QUE INICIOU O TRATAMENTO COM O VENTILADOR, QUAL O VALOR 

REGISTADO NA ÚLTIMA VEZ EM QUE LHE AVALIARAM A TENSÃO ARTERIAL?      

               Máxima (_____)     Mínima (_____) 

   

21 – TEM OUTROS PROBLEMAS DE SAÚDE/ANTECEDENTES?    

HTA □     Diabetes □      Colesterol elevado □       Enfarte do miocárdio □    

Hiperuricemia  □            Insuficiência Respiratória  □          DPOC  □ 

 Outros: _______________________________________________________________ 
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-------------3------------- 

1) Tipo de Exame:  

                a) PSG de diagnóstico □    

              b) PSG  Split-night □   

                              c) Estudo no domicílio com EEG □  

              d) Estudo no domicílio cardio-respiratório (sem EEG) □  

              e) Oximetria nocturna  □ 

              f) Estudo com Auto-CPAP  □ 

2) IAH ou RDI:_____/hora 

3) Índice de dessaturação:_____/hora 

4) Percentagem de tempo de registo com Saturação < 90%:_____% 

5) Saturação arterial mínima: ____% 

 

 

 

------------ 4 ------------ 

 

1) Período de análise do registo de aderência ao ventilado: 

  De___/____/____  até  ___/____/____ 

2) Pressão de CPAP ____ cm H2O ou Pressão média do Auto-CPAP ____Cm H2O 

3) Pressão ao percentil  95% ____cmH2O 

4) % de dias com utilização > 4h ____% 

5) % de dias de não utilização ____% 

6) Fuga média ____ 

7) IAH residual: ____/h 

 


