
SOS escore 
 

Questões SOS score 

1. Você ronca? (0) Não        (1)Sim 

2. Seu ronco é mais alto que seu tom de voz?  (0) Não        (1)Sim 

3. Você ronca pelo menos 3 vezes por semana? (0) Não        (1)Sim 

4. O seu ronco incomoda alguém? (0) Não        (1)Sim 

5. Alguém notou que você pára de respirar enquanto dorme por 

pelo menos 3 vezes na semana? 

 

(0) Não        (1)Sim 

6. Você se sente cansado ou fadigado depois de uma noite de sono 

por pelo menos 3 vezes na semana?  

 

(0) Não        (1)Sim 

7. Quando você está acordado, você se sente cansado, fadigado ou 

não se sente bem por pelo menos 3 vezes na semana? 

 

(0) Não        (1)Sim 

8. Alguma vez você já cochilou ou caiu no sono enquanto dirigia?     

    Se sim, isso ocorre pelo menos 3 vezes por semana? 

 

(0) Não        (1)Sim 

9. Você tem pressão alta? (0) Não        (1)Sim 

10. Índice de massa corpórea (IMC) >30 kg/m
2 

(0) Não        (1)Sim 

11. Qual a probabilidade de você cochilar ou dormir, e não apenas se sentir cansado, 

nas seguintes situações?  

A. Sentado e lendo (0) nunca 

(1) pequena   

(2) média 

(3) grande 

B. Assistindo TV (0) nunca 

(1) pequena   

(2) média 

(3) grande 

C. Sentado, quieto, em um lugar público (por 

exemplo, em um teatro, reunião ou palestra) 

(0) nunca 

(1) pequena   

(2) média 

(3) grande 

D. Andando de carro por uma hora sem parar, 

como passageiro 

(0) nunca 

(1) pequena   

(2) média 

(3) grande 

E. Ao deitar-se à tarde para descansar, quando 

possível 

(0) nunca 

(1) pequena   

(2) média 

(3) grande 

F. Sentado conversando com alguém (0) nunca 

(1) pequena   

(2) média 

(3) grande 

G. Sentado quieto após o almoço sem bebida de 

álcool 

(0) nunca 

(1) pequena   

(2) média 

(3) grande 

H. Em um carro parado no trânsito por alguns 

minutos 

(0) nunca 

(1) pequena   

(2) média      (   ) NA 

(3) grande 

Total                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. QUESTIONÁRIO STOP-Bang 

 

 

 

                                                                                                       (     ) Alto risco 

(     ) Baixo risco 

S – Snoring: Você ronca alto? 

T – Tiredness: Você se sente cansado, sonolento durante o dia? 

O – Observed: Alguém já observou pausa respiratória durante seu sono? 

P – Blood Pressure: Você trata ou já tratou de hipertensão arterial? 

B – BMI: IMC, índice de massa corpórea acima de 35 

A – Age: Idade acima de 50 anos 

N – Neck: Circunferência cervical acima de 40cm 

G – Gender: Sexo masculino 

 

Alto risco para OSA: ≥3 respostas SIM 

Baixo risco para OSA: <3 respostas SIM 

 

 


