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Fundamentação: a sonolência diurna excessiva (SDE) é uma queixa muito comum, com prevalência estimada em 0,5-14%. A 

SDE pode trazer prejuízos importantes aos pacientes tanto na qualidade de vida quanto no desempenho das suas atividades 

profissionais ou na performance no trânsito.

Objetivos: este estudo integra um projeto de pesquisa em desenvolvimento no Serviço de Pneumologia do HCPA que visa a 

determinar a prevalência de SDE em uma população de trabalhadores do transporte de carga seca no Estado do Rio Grande do 

Sul, além de identificar as causas mais freqüentes, os fatores associados e implicações no desempenho no trânsito.

Casuística: estudo transversal com aplicação de um questionário auto-administrado e da Escala de Sono de Epworth.

Resultados: até o momento, 182 motoristas responderam ao questionário. A média ± DP de idade é de 34,1 ± 9,6 anos, a 

média de horas na direção por dia foi de 9,5 ± 2,7 horas, a média de horas na direção à noite foi de 4,3 ± 2,4. A mediana (p25;p75) 

da quilometragem semanal foi 1200 (700; 3000) quilômetros. Com relação às queixas ligadas ao sono, 31% dos entrevistados 

referiram insônia, 5% indicaram uso de medicamentos para se manter acordado enquanto 2% relataram uso de medicação que 

pode induzir  sono.  Ronco estava presente  em 42% dos entrevistados,  8% relataram episódios de apnéia.  Quarenta  de 160 

motoristas  25% dos  motoristas  referiram  ter  eventualmente  adormecido  ao  volante  enquanto  4  (2,5%)  referiram  adormecer 

diariamente ou quase diariamente. Setenta e cinco (41%) pacientes referiram já ter se envolvido em acidentes de trânsito, 9 de 52 

(17%) relataram que o sono pode ter sido o responsável. Com relação à escala de Epworth, 69% obtiveram um escore de até 10 

pontos, 31% tiveram pontuação igual ou superior a 11 pontos.

Conclusões: os resultados preliminares do presente estudo são semelhantes aos publicados na literatura no que diz respeito à 

insônia e a queixas compatíveis com o diagnóstico de Síndrome da Apnéia Obstrutiva. O relato de adormecer ao volante em 27,5% 

dos motoristas e o encontro de pontuação elevada na escala de sono reforça a necessidade da valorização dos problemas ligados 

ao sono nesta classe de trabalhadores.


