
 
 

  
QUESTIONÁRIO - PRÉ EXAME  

 
EXAME DE POLISSONOGRAFIA: Clínica  
 

 
Data do Exame: ____/____/______ Idade:____ anos / Peso: ___________Kg  / Altura: ___________cm  
Nome COMPLETO:_________________________________________________________________________ 
Convênio:_____________________________  Número da carteirinha:_________________________________ 
Validade da carteirinha: ____/____/____ Data de Nascimento: ____/____/____ Pressão Arterial:____________ 
Endereço:_______________________________________________________________ nº______  Apto:_____ 
Bairro________________________________________  Cidade_____________________________________ 
CEP: _________________ R.G. ________________________ CPF: ________________________________ 
Tel: (    )___________________ / (    )_____________________ E-mail: ______________________________ 
Dorme às ____:____h e acorda às____:____h Médico Solicitante:________________________________ 
 
 
 
 
Qual é seu problema de sono? E há quanto tempo tem esse problema? (por favor, seja breve). 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Sufoca com roncos? (   )SIM 

 
 
 
Sono diurno excessivo? (   )SIM 

 
 
 
Cansaço ao acordar? (   )SIM 

Seu sono te satisfaz? (   )SIM É ou já foi fumante? (   )SIM Acorda assustado? (   )SIM 
Sonha muito? (   )SIM Range os dentes? (   )SIM Tem insônia? (   )SIM 
Sono agitado? (   )SIM Tem DPOC? (   )SIM Tem efizema pulmonar? (   )SIM 
Tem bronquite ou asma? (   )SIM Usa placa ortodôntica? (   )SIM Usa CPAP ou BIPAP? (   )SIM 
Você ronca? (   )SIM Você tem pressão alta? (   )SIM Tem doença cardíaca? (   ) SIM 

 
 

Você é portador de alguma doença cardíaca, pulmonar, neurológica ou reumática?  
 
Qual(is)? _______________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Faz uso de algum medicamento CONTROLADO? Qual(is)? _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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Qual é a chance de você cochilar ou adormecer nas situações apresentadas a seguir? Procure separar da condição de                   

sentir-se simplesmente cansado. Responda pensando no seu modo de vida nas últimas semanas. Mesmo que você não                 

tenha passado por alguma destas situações recentemente, tente avaliar como você se comportaria frente a elas. 

Utilize a escala apresentada a seguir: 

 
0- Nenhuma chance de cochilar 
1- Pequena chance de cochilar 
2- Moderada chance de cochilar 
3- Alta chance de cochilar 

Sentado e lendo □0 □1 □2 □3  
Vendo televisão □0 □1 □2 □3 
Sentado em lugar público sem atividade (sala de espera, cinema, teatro, reunião) □0 □1 □2 □3 
Como passageiro de carro ou ônibus em movimento 1 hora sem parar □0 □1 □2 □3 
 

Deitado para descansar a tarde quando as circunstâncias permitem □0 □1 □2 □3 
 

Sentado e conversando com alguém □0 □1 □2 □3 
 

Sentado calmamente, após um almoço sem álcool □0 □1 □2 □3 
Se estiver de carro, enquanto pára por alguns minutos no trânsito intenso □0 □1 □2 □3 
TOTAL:_____________ 

 

 

FAVOR NÃO PREENCHER ( PARA USO DA TÉCNICA RESPONSÁVEL) 

EMBLLA ________ TÉCNICA__________________ TIPO DA PROGRAMAÇÃO ______________________ 
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