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CURSO ON-LINE – ATUALIZAÇÃO DE APNEIA DO SONO E POLISSONOGRAFIA 
  
O curso é voltado para profissionais da área da saúde com interesse em atualizar e discutir o conceito, 
diagnóstico e acompanhamento de pacientes com apneia obstrutiva do sono, bem como na 
interpretação detalhada de exames de polissonografia e relatórios de aparelhos de pressão aérea 
positiva.  
 
Objetivos do curso: Atualizar e aprofundar os conceitos e estratégias de diagnóstico, com ênfase na 
interpretação detalhada da polissonografia, além de discutir sobre os procedimentos de 
acompanhamento de pacientes com apneia obstrutiva do sono, com destaque para a interpretação dos 
relatórios descritivos do tratamento com aparelhos de pressão aérea positiva. 
 
Detalhes do curso 
 
Coordenação: Dra. Sandra Doria 
 
Corpo Docente:  
 
Fábio Rabelo - Otorrinolaringologista, com área de atuação em Medicina do Sono, Doutorado em 
Otorrinolaringologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto.  
 
Gabriel Pires - Biomédico, Doutorado em Ciências (Medicina do Sono) pelo Departamento de 
Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 
 
Sandra Doria - Otorrinolaringologista, com área de atuação em Medicina do Sono, Doutorado em 
Otorrinolaringologia pela Santa Casa de São Paulo, Professora da Faculdade de Ciências Médicas da 
Santa Casa de SP. 
 
Público-alvo: Profissionais da área da saúde.  
 
Metodologia: Aulas teóricas e teórico-práticas.  
 
Carga horária:  12 horas 
 
Quando: dias 15 e 16/08/2020 
 
Matrícula: R$300,00  
 
Investimento: R$300,00 (com 10% de desconto para alunos que indicarem outro aluno que efetivar 
matrícula) 
 
Programação preliminar 
 
SÁBADO - 15/08/2020 
 

09h - 10h Sono normal   

10h - 11h Fisiopatologia da apneia do sono 

11h - 12h Diagnóstico clínico e polissonográfico 

12h - 13h Almoço 

13h - 14h Fatores de risco e consequências da apneia do sono 

14h - 15h Sonoendoscopia  

15h - 17h Tratamentos clínicos da apneia obstrutiva do sono 

 



 
 
 

Sede: Rua Marselhesa, 500 | Vila Clementino | São Paulo/SP | Brasil | CEP 04020-060 
Contato: +55 11 5908.7115, 2108.7601 e 9.4501.5979 | ensino@institutodosono.org.br | www.institutodosono.com 

DOMINGO - 16/08/2020 
 

09h - 10h Tratamento cirúrgico da apneia obstrutiva do sono 

10h - 12h Entendendo o laudo de polissonografia 

12H - 14h Almoço 

14h - 15h Relatórios descritivos de aparelhos de pressão aérea positiva  

15h - 16h Discussão de laudos de polissonografia 

16h - 17h Discussão de casos clínicos 

 


