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DESCRIÇÃO DA DISSERTAÇÃO PARA LEIGOS 

 

Na presente dissertação são apresentados três estudos realizados durante o mestrado. No 

primeiro deles foi realizada uma análise dos instrumentos, que são aqueles questionários, testes 

ou escalas que são comumente  utilizados na avaliação de pessoas com apneia obstrutiva de 

sono, uma doença que prejudica o sono e repercute na qualidade de vida e na saúde do 

indivíduo. Nesta análise, foi investigado se uma classificação desenvolvida pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) chamada CIF (Classificação de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde) estava contemplada nestes instrumentos. O que foi encontrado é que os instrumentos 

para avaliação de pessoas com apneia obstrutiva do sono não contemplam a classificação 

proposta pela OMS de forma satisfatória. Em outras palavras, a avaliação da pessoa com apneia 

obstrutiva do sono tem defasagem de cobertura de alguns aspectos que são preconizados pela 

OMS quando se objetiva avaliar a funcionalidade, ou seja, o pleno funcionamento do indivíduo 

na sociedade.    

No segundo estudo foi realizada a tradução e adaptação cultural de um instrumento 

chamado OSAKA para o português brasileiro. Este instrumento é utilizado para analisar o 

conhecimento de atitudes de profissionais médicos sobre apneia obstrutiva do sono. 

Concluímos que  a versão do questionário traduzida e adaptada para o português brasileiro 

apresentou boa qualidade, podendo ser utilizada para avaliar conhecimento e atitudes de 

profissionais médicos sobre apneia obstrutiva do sono. 

E por fim, no terceiro estudo, principal produto desta dissertação, desenvolvemos e 

validamos um questionário para avaliar o conhecimento e atitudes de profissionais 

fisioterapeutas sobre apneia obstrutiva do sono, sendo este instrumento nomeado de AOS-CAF 

(Apneia Obstrutiva do Sono- conhecimentos e atitudes em fisioterapia). Concluímos que o 

intrumento AOS-CAF é válido e confiável para avaliar o conhecimento dos fisioterapeutas 

sobre AOS.  

Em conjunto, estes estudos representam pontos de partida para o surgimento de novas 

pesquisas nas linhas sono e funcionalidade, sono e fisioterapia, apneia obstrutiva do sono e 

conhecimento profissional, contribuindo com o meio acadêmico, com a prática clínica e 

consequentemente com a população afetada pela apneia obstrutiva do sono. 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

A Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) é um distúrbio respiratório do sono caracterizado pelo 

estreitamento das vias aéreas superiores, prejudicando a ventilação durante o sono. Hipoxemia, 

sono fragmentado, hipercapnia transitória, oscilações da pressão intratorácica, aumento da 

atividade simpática, são consequências da AOS não tratada, que se associam a prejuízos tanto 

nas funções orgânicas como em aspectos sociais e comportamentais dos indivíduos, com 

repercussão na qualidade de vida e na funcionalidade. Diversos instrumentos são utilizados na 

prática clínica tanto para rastreio do risco de AOS como para seguimento clínico do indivíduo 

diagnosticado através de estudo polissonográfico. Devido à complexidade da AOS, é rotineiro 

o uso de instrumentos combinados em uma avaliação clínica. Nesse contexto, o artigo “Are the 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) domains considered 

in the obstructive sleep apnea instruments? An integrative review” analisou se os instrumentos 

disponíveis na literatura e validados para indivíduos com AOS contemplam os domínios da 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). A partir dos 

resultados encontrados foi possível identificar que, em apenas um instrumento (Índice de 

Qualidade de Vida da Apneia do Sono-SAQLI) estão contemplados todos os domínios da CIF. 

Evidencia-se que, para o contexto de avaliação desta condição de saúde, a funcionalidade não 

aparece como um desfecho significativo, revelando que o modelo biopsicossocial ainda não é 

estratégico para manejo da AOS. Ainda no contexto da perspectiva biopsicossocial no cuidado 

integral a saúde, a abordagem do paciente com AOS, realizada de forma mais eficiente, envolve 

esforços de uma equipe interdisciplinar. Por considerar que a atuação neste contexto exige 

habilidades e competências específicas, objetivou-se o desenvolvimento e validação de um 

instrumento intitulado AOS-CAF (Apneia Obstrutiva do sono - Conhecimento e atitudes em 

Fisioterapia) que tem como propósito analisar o conhecimento e atitudes de fisioterapeutas 

sobre AOS. Os resultados apontaram que o AOS-CAF apresenta propriedades psicométricas 

satisfatórias de validade e confiabilidade, possibilitando identificar diferenças no conhecimento 

de fisioterapeutas de diferentes especialidades e níveis de experiência. No processo de 

construção do AOS-CAF foi utilizado o instrumento OSAKA (Obstructive Sleep Apnea 

Knowledge and Attitudes) que tem como objetivo analisar o conhecimento e atitudes de 

médicos sobre AOS. Com aprovação da Universidade de Washington, foi realizada a tradução 

e adaptação transcultural do questionário para o português do Brasil. No processo de validação 

do OSAKA, foi revelado que os médicos de diferentes especialidades se julgam confiantes para 

o diagnóstico da AOS, mas não exibem a mesma confiança para o tratamento com pressão 

positiva. Esse achado sustenta ainda mais a importância da atuação interdisciplinar na AOS, 

sendo pertinente a atuação de um fisioterapeuta capacitado em sono para o manejo da terapia 

pressórica de pacientes com AOS. Estes estudos trazem informações para uma lacuna da 

literatura científica que ainda não associa os aspectos do sono à funcionalidade. Também 

possibilitam uma reflexão sobre a importância do reconhecimento da área de atuação do Sono 

na Fisioterapia direcionado à especialidade Cardiorrespiratória, bem como sobre a importância 

de que a temática Sono seja parte integrante da matriz curricular dos cursos da Saúde.  

 

Palavras-Chave: Estudos de validação; Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde;  Apneia Obstrutiva do Sono; Modelos biopsicossociais; Conhecimento 

atitudes e prática em saúde; Fisioterapia especialidade. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Obstructive Sleep Apnea (OSA) is a sleep-disordered breathing characterized by narrowing the 

upper airways, resulting in impaired ventilation during sleep. Hypoxemia, fragmented sleep, 

transient hypercapnia, intrathoracic pressure oscillations, increased sympathetic activity, are 

consequences of untreated OSA, which are associated with impairments in both organic 

functions and social and behavioral aspects of individuals, with repercussions on quality of life 

and functionality. Several instruments are used in clinical practice for screening the risk of OSA 

and for clinical follow-up of the individual diagnosed through polysomnographic study. Due to 

the complexity of OSA, it is routine to use combined instruments in a clinical assessment 

process. In this context, the article “Are the International Classification of Functioning, 

Disability and Health (ICF) domains considered in the obstructive sleep apnea instruments? 

An integrative review" analyzed whether the instruments available in the literature and validated 

for individuals with OSA include the domains of the International Classification of Functioning, 

Disability and Health (ICF). The analyses identified that, in only one instrument (Sleep Apnea 

Quality Index-SAQLI) all ICF domains were included. It is evident that, for the context of 

evaluation of this health condition, functioning does not appear as a significant outcome, 

revealing that the biopsychosocial model is not yet strategic for managing OSA. Also in the 

context of the biopsychosocial perspective in comprehensive health care, the approach of 

patients with OSA, performed more efficiently, involves the efforts of an interdisciplinary 

team.  Considering that the performance in this context requires specific skills and 

competences, the objective was the development and validation of an instrument entitled AOS-

CAF (Obstructive Sleep Apnea - Knowledge and Attitudes in Physiotherapy) that analyzes the 

knowledge and attitudes of physiotherapists about OSA. The results showed that the AOS-CAF 

presents satisfactory psychometric properties of validity and reliability, making it possible to 

identify differences in the knowledge of physiotherapists from different specialties and levels 

of experience. During the construction process of AOS-CAF, the OSAKA (Obstructive Sleep 

Apnea Knowledge and Attitudes) instrument was used, which analyzes the knowledge and 

attitudes of physicians about OSA. With approval from the University of Washington, the 

translation and cross-cultural adaptation of the questionnaire for the Portuguese in Brazil was 

conducted. In the OSAKA validation process, it was revealed that physicians from different 

specialties consider themselves confident for the diagnosis of OSA, but do not exhibit the same 

confidence for positive pressure treatment. This finding further supports the importance of 

interdisciplinary action in OSA, and the performance of a sleep-trained physiotherapist for 

managing positive airway pressure therapy of patients with OSA is pertinent. These studies 

bring information to a gap in the scientific literature that does not yet associate aspects of sleep 

with functioning. They also allow a reflection on the importance of recognizing the area of sleep 

in Physiotherapy directed to the Cardiorespiratory specialty, as well as on the importance of the 

theme Sleep being an integral part of the curricular matrix of health courses. 

 

Keywords: Validation studies; International classification of functionality, disability and 

health; Sleep apnea, obstructive; Models, biopsychosocial; Health Knowledge, Attitudes, 

Practice; Physical Therapy Specialty. 
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