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CURSO ON-LINE – POLISSONOGRAFIA: O QUE O PRESCRITOR DE POLISSONOGRAFIA PRECISA SABER? 
 

  
 
O curso é voltado para profissionais da área da saúde, principalmente àqueles prescritores de 
polissonografia, com interesse em avaliar minuciosamente os laudos de polissonografia e relatórios de 
aparelhos de pressão positiva. 
 
Objetivos do curso: 
 

 Atualizar e aprofundar o entendimento e a interpretação dos laudos e resultados da 
polissonografia; 

 Discutir e interpretar os detalhes dos relatórios descritivos do tratamento da apneia do sono 
com aparelhos de pressão aérea positiva. 

 
Detalhes do curso 
 
Coordenação: Dra. Sandra Doria  
 
Corpo Docente:  
 
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:  9 horas 
 
Quando: de 20 a 22/10/2020 
 
Matrícula: R$220,00  
 
Investimento: R$220,00 (com 10% de desconto para alunos e ex-alunos do Instituto do Sono - AFIP e 
para o aluno que indicar outro aluno que efetivar matrícula - desconto não cumulativo) 
 
Matrícula + Investimento: R$440,00 
 
 
Programação preliminar 
 
 
TERÇA-FEIRA - 20/10/2020 
 

19h - 20h Panorama geral da apneia do sono 

20h - 21h 
Poligrafia, polissonografia e demais métodos de diagnóstico da apneia obstrutiva do 
sono 

21h - 22h 
Diagnóstico da apneia obstrutiva do sono: quando pedir polissonografia: basal/split-
nigth/titulação; domiciliar/laboratório 
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QUARTA-FEIRA - 21/10/2020  
 

19h - 22h 

Imersão em laudos de polissonografia e relatórios de equipamentos de pressão 
aérea positiva: quais os parâmetros são mais importantes no laudo, sua importância 
clínica, discussão de laudos de polissonografia basal, com pressão aérea positiva, 
split-night e teste múltiplo das latências do sono; explanação sobre relatórios de uso 
de aparelhos de pressão aérea positiva. 

 
 
QUINTA-FEIRA - 22/10/2020 
 

19h - 22h 

Imersão em casos clínicos de apneia obstrutiva do sono: discussão de casos, 
abordando a anamnese, exame físico, polissonografia e possibilidades de condutas, 
sejam clínicas (aparelho intraoral, fonoterapia, pressão aérea positiva ou terapia 
posicional) ou cirúrgicas (faringoplastias, cirurgias nasais e esqueléticas). Discussão 
dos prós e contras das possibilidades terapêuticas possíveis. 

 
Observação: Haverá 5 minutos de intervalo a cada 60 minutos de explanação. 

 


