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Introdução
A polissonografia (PSG) é um meio de diagnóstico 

que registra variáveis fisiológicas que são medidas e 
gravadas durante o sono. A evolução da PSG6, 7, 8 remonta 
principalmente a: 1935, quando Loomis e colaboradores 
conduziram o primeiro registro de sono noturno pela 
PSG; 1953, quando Aserinsky e Kleitman definiram 
o estágio do sono de movimentos rápidos dos olhos 
(rapid eye movement - REM), associado com o sonho; 
1957, quando a primeira gravação contínua do sono foi 
executada por Dement e Kleitman; 1968, quando após 
diversas reuniões, o primeiro manual para a gravação 
e a quantificação da atividade elétrica cerebral (EEG), 
biológica e comportamental do sono foi publicado 
por Rechtschaffen e Kales; 2007, quando foi revista a 
classificação e escore dos eventos, American Academy of 
Sleep Medicine Manual for Scoring Sleep and Associated 
Events.

Os vários métodos para avaliar o sono no laboratório 
clínico são: PSG noturna, testes múltiplos da latência 
do sono, testes de manutenção da vigília, Vídeo-
PSG, eletroencefalografia de distribuição espacial 
mais alargada na suspeita de crises epilépticas, PSG 
ambulatorial e actigrafia. 

No presente artigo, apresentam-se: os resultados 
dos registros de acordo com a segunda classificação 
(de 2007) e os achados normais e francamente 
patológicos; os parâmetros do estudo do ciclio sono-
vigília. As principais diferenças entre as maiores 
classificações são também apresentadas, assim como 
reve-se sumariamente: a utilidade da PSG na prática 
clínica; o estudo dos potenciais bio-elétricos e das suas 
bases; os sensores e transdutores de captação dos sinais 
na PSG. 

Uso e utilidade da polissonografia na prática 
clínica

Segundo o Practice Parameters for the Indications 
for Polysomnography and Related Procedures of the 
American Sleep Disorders Association Report, a PSG 
tem as seguintes indicações3:

a) É indicada a utilização em rotina da PSG nos 
transtornos respiratórios no sono; na titulação do 
tratamento com ventilação nasal de pressão contínua 
continuous positive airway pressure (CPAP) nos pacientes 
com transtornos respiratórios no sono; na avaliação 
de resultados do tratamento de doenças do sono; com 
o teste de latência múltipla do sono, na avaliação de 

suspeita de narcolepsia; no rastreio e avaliação de 
comportamentos no sono (parassonias típicas, epilepsias 
e no diagnóstico de parassonias atípicas ou incomuns).

b) Pode ser indicada especif icamente para : 
estudo dos transtornos neuromusculares e sintomas 
relacionados no sono; para ajudar no diagnóstico de 
despertares paroxísticos ou de outra interrupção do sono 
provavelmente relacionados com crises epilépticas; no 
diagnóstico diferencial entre parassonia e transtorno 
do sono presumidamente epiléptico que não responde 
à terapia convencional; ou quando houver uma suspeita 
clínica forte de transtorno periódico de movimento 
dos membros no sono e diagnóstico diferencial com 
a síndrome das pernas inquietas; e ainda na ajuda ao 
diagnóstico de transtornos do sono do ritmo circadiano; 

c) Em geral não é indicada de rotina para se 
diagnosticar a doença crônica pulmonar; para se 
diagnosticarem pacientes com crises epilépticas ou 
outros eventos que não têm nenhuma queixa específica 
consistente com um transtorno do sono; ou para se 
estabelecer um diagnóstico de depressão. 

Conceitos de eletricidade e de informática
Conceitos básicos de eletricidade e informática são 

essenciais para se conhecer a configuração e desempenho 
dos aparelhos de PSG. Já na escolha do equipamento, 
os profissionais devem avaliar as suas características, 
pois os fornecedores de equipamentos apresentam várias 
especificações que possibilitam diversas opções técnicas, 
tais como: Number of Inputs no total e no Layout; canais 
uni e bipolares; número de canais DC (“Ultra-lento” ou 
“near-DC”) - para oxímetros, CPAPs, etc; número de 
canais AC (Genéricos) que podem ser utilizados para 
captação de sinais de EEG ou para sensores de PSG 
(fluxo aéreo, cintas de esforço respiratório, ronco, etc.); 
razão de rejeição de modo comum (common-mode 
rejection ratio - CMRR); níveis internos de ruídos 
(filtros); frequência de amostragem. As bases tecnológicas 
do registro polissonográfico envolvem amplificadores, 
filtros, eletrodos, sensores e transdutores2, 4. A seguir 
fazemos considerações sobre conceitos de eletricidade 
que são úteis para a compreensão do funcionamento 
da PSG, assim como breves noções de informática. Os 
elétrons livres tendem a se mover através dos condutores, 
originando a corrente elétrica. A intensidade da corrente 
elétrica é definida como a quantidade de carga que 
atravessa a menor dimensão de um condutor em um 
determinado intervalo de tempo. Um eletrodo é um 
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condutor utilizado para conectar um circuito eléctrico. 
No caso do eletrodo de EEG, o circuito estabelece-se 
entre uma extremidade que se situa no local de captação 
dos potenciais eléctricos cerebrais recolhidos no escalpe 
e uma outra extremidade que se localiza num painel de 
eletrodos, onde se amplifica esse sinal. A unidade padrão 
com que se mede a intensidade de corrente é o ampère (A). 
A corrente elétrica pode ser contínua - CC ou alternada 
– CA. A voltagem é uma medida específica da energia 
potencial que é sempre relativa a dois pontos. Entre 
esses pontos, ocorre algum grau de oposição chamada 
resistência (medida em ohms - Ω). Essas três medidas 
(voltagem, corrente e resistência) seguem a lei de Ohm: 
V = I x R. A impedância é uma medida da oposição à 
CA, ou seja depende da frequência, e estende o conceito 
da resistência aos circuitos da CA. No caso dos eletrodos, 
as impedâncias toleradas máximas são 5 kΩ (ou 5.000 
Ω). O amplificador é um dispositivo eletrônico ou um 
circuito elétrico que é usado para amplificar a voltagem 
(ddp - diferença de potencial) de modo compatível com 
o conversor analógico-digital, caso se pretenda utilizar 
um computador. CMRR de um amplificador diferencial 
indica a capacidade de reduzir o que existe de comum nos 
dois sinais de entrada do amplificador - frequentemente, 
importante para reduzir ruído dos sinais coletados. O 
filtro aceita um tipo de dados como inputs e transforma-
os nos outputs. Os sinais biológicos registrados na PSG 
são de frequência variável, menos ou mais elevados, 
no que se incluem o EEG e a EMG, mas também se 
aplicam a sinais de frequências mais baixas, tais como as 
do fluxo aéreo e do esforço respiratório. No entanto, as 
exigências digitais da taxa da filtração e de amostragem 
para reproduzir exatamente estes sinais de frequências mais 
baixas são menos estritas. Os ajustes do filtro dependem 
um pouco da informação que deve ser extraída. Para a 
interpretação da EMG, por exemplo, recomenda-se uma 
largura de faixa de 0,1 a 100 Hertz, filtros de baixa e alta 
frequência, respectivamente (ver quadro 1). Usualmente, 
um filtro notch é rotineiramente usado para a eliminação 
de artefatos de 60 Hz (que representam a oscilação da 
CA). Voltando à questão do amplificador e da sua função, 
amplificação, também chamada de ganho, é expressa em 
decibéis. Exemplos de ganhos: no output de 1 V para um 
input de 1 mV, o ganho é de 1.000. O amplificador de 
sensibilidade é usualmente expresso em microvolt/mm 
(quanto mais a sensibilidade aumenta, a amplitude da 
onda diminui). O amplificador em PSG trabalha com 
CC e CA.Um sensor transmite um impulso (mensurável 

ou operante) correspondente. Alguns sensores respondem 
com sinal elétrico a um estímulo, isto é, convertem a 
energia recebida em sinal elétrico. Nesse caso, podem ser 
chamados de transdutores, pois convertem um tipo de 
energia em outra. Para a leitura do EEG em sono, uma 
velocidade de 10mm/segundo é recomendada como a 
mais adequada porque além de permitir uma definição 
clara da frequência da banda alfa e dos fusos do sono, 
possibilita ainda a observação, mais fácil, de eventos 
repetitivos. No entanto, velocidades de registro de 15 ou 
30mm/segundo são obrigatórias em estudos de PSG, ou 
outros de leituras de EEG, em que se pretendam analisar 
eventos epileptiformes. 

Os sistemas digitais da PSG digitam, processam e 
apresentam os dados. Os parâmetros que devem ser 
considerados na avaliação do desempenho dos polígrafos 
digitais incluem a taxa de amostragem, o aliasing da 
frequência e o número de bits por amostra. A taxa de 
amostragem é a frequência na qual um sinal analógico 
é convertido para um digital e por isso pode diferir 
segundo o tipo de sinal (ver quadro 1). Aliasing é a má 
interpretação de um sinal ser de frequência menor do que 
a real. Isso pode ser evitado com a taxa de amostragem 
maior (pelo menos o dobro da frequência da onda 
analógica), por exemplo. Quanto à resolução vertical 
do sinal (amostragem está relacionada à horizontal), ela 
diz respeito ao número de bits usados para representar 
os valores digitais na conversão analógico-digital. A 
definição digital mínima é de 12 bits por amostra para 
o registro dos sinais da PSG, isto é 212 ou 4.096 níveis 
(±2048 níveis) para o espectro de voltagem do sinal 
representado usualmente de ±5 V, isto é, cada ponto 
com o valor de 2,4 mV.

Quadro 1. Especificações digitais do registro da PSG de rotina

Sensores / 
transdutores

Filtros 
de baixa 

frequência

Filtros de alta 
frequência

Amostragem 
preferida 
(mínima)

EEG 0,3 Hz 35 Hz 500 (200)

EOG 0,3 Hz 35 Hz 500 (200)

EMG 10 Hz 100 Hz 500 (200)

ECG 0,3 Hz 70 Hz 500 (200)

Oxímetro 0,1 Hz 15 Hz 25 (10)

Respiração 0,1 Hz 15 Hz 100 (25)

Ronco 10 Hz 100 Hz 500 (200)

Esforço 
respiratório

10 Hz 100 Hz 500 (200)
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Classificações dos eventos na PSG
Há necessidade da padronização da classificação 

dos estágios clínicos e outras características ocorridas 
no sono captadas pelo polígrafo da PSG. As principais 

diferenças entre as primeiras normas internacionais 
(1968) e as últimas (2007) são apresentadas no quadro 
2 e ao longo do artigo mais normas são relatadas, 
principalmente com base nas últimas6, 8.

Quadro 2. Diferenças maiores entre as classificações de 1969 e a de 2007.

Rechtshaffen and Kales Academy of Sleep Medicine Manual for Scoring Sleep and Associated Events

Registro do sono é dividido em 7 estágios 

discretos: vigília, estágio 1, estágio 2, estágio 3, 

estágio 4, REM e tempo de movimento.

Conteúdo (capítulos): Chave, Parâmetros que devem ser comunicados para 

PSG, Especificações Técnicas e Digitais, Regras visuais, Regras de despertar, 

Regras cardíacas, Regras de movimento, Regras respiratórias, Notas processuais, 

Glossário de termos.

 

Mudanças na terminologia: estágios 1 a 4 são referidos como N1, N2 e N3, 

estágio REM é referido como R. 

Mínimo de 3 derivações de EEG, necessária amostragem e registro da atividade 

das regiões frontais, centrais, occipitais: F4-M1, C4-M1, e O2-M1 (eletrodo 

ativo no lado direito e a referência no mastóide esquerdo, no lugar da orelha).

Definição de transição sono-vigilia, fusos, complexos K, sono de ondas lentas e 

REM, além de despertares e movimentos corporais maiores. 

Maiores mudanças: derivações do EEG, a imbricação dos estágios 3 e 4 em 

N3, abolição do estágio “tempo de movimento”, simplificação de regras assim 

como recomendações sobre amostragem e filtros para o relato da PSG e uso de 

interfaces para a análise do sono assistida por computador.

Polígrafo da PSG e colocação de sensores e 
transdutores

O polígrafo da PSG registra eletroencefalograma 
(EEG), eletrooculograma (EOG), eletromiograma 
(EMG) do mento e membros, medidas do fluxo oronasal, 
movimento tóraco-abdominal, eletrocardiograma 
(ECG) e oximetria de pulso. Canais adicionais também 
podem estar disponíveis para registro de outros 
parâmetros, tais como ronco, posição corpórea, medidas 

de pressão esofágica, além de derivações suplementares 
de EEG.

A oximetria de pulso arterial fornece informações 
de relevância clínica sobre a saturação de oxigênio, e deve 
se basear na média de uma época de 3 s. Os sensores 
de posição do corpo podem ser incertos e o vídeo do 
paciente deve ser avaliado para confirmar a sua posição. 
A figura 1 apresenta o polígrafo da PSG com os seus 
principais canais, os principais sensores e transdutores.
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Figuras 1. Esquema de registro de polissografia e seus principais canais (1a). Colocação de 
sensores e transdutores (1b). 
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C. Idealmente o sensor térmico para detectar apneia e transdutor para hipopneia deveriam ser usados; 
D. EMG, eletrodos devem ser colocados no mento;
E. ECG, uma derivação II modificada deveria ser usada; 
F. Faixa torácica; 
G. Faixa abdominal; 
H. Oxímetro de pulso; 
I. EMG, de pernas devem ser colocados longitudinal e simetricamente na face anterior da perna, 2-3 cm separados

Estágios do ciclo sono-vigília
O estagiamento do sono é baseado no padrão de 

ondas cerebrais, na atividade muscular no mento e no 
oculograma analisados em cada época usualmente de 
30 segundos, segundo as normas internacionais5, 6, 7, 8. 
Assim, os critérios dependem de bandas de atividade do 

EEG (delta, teta, alfa e beta), grafoelementos do EEG 
(ondas agudas do vértex, fusos do sono e complexos 
K), atividade dos movimentos oculares (movimentos 
oculares lentos e rápidos), e nível do tônus   muscular5. Os 
principais aspectos desse estagiamento são apresentados 
nas figuras 2.
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Fase ou estágio Ilustrações

Vigília (V):> 50% de uma época com ritmo alfa na região 
occipital. Tipicamente, com movimentos oculares e tônus 
muscular normal a alto.

Ritmo alfa presente na região occipital

N1: Atenuação do ritmo alfa por > 50% de uma  época com  
freqüência mista de  baixa-amplitude  ou a lentificação  do 
PDR (posterior dominant rhythm) de  acordar  de > 1 Hz se o 
ritmo alfa for notado; ondas agudas  do vértex; N1  continua 
até início de N2 ou despertar. Movimentos oculares lentos 
tipicamente menos do que acordado.

Atenuação do ritmo alfa

Ondas agudas do vértex

Figura 2. Estagiamento do sono
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N2: Apresenta complexos K e/ou fusos do sono  ocorrendo na 
1ª  metade de uma época; baixa-amplitude,  frequência mista 
no EEG; estágio persiste até transição  para N3, REM ou 
despertar.
Tipicamente, sem movimentos oculares, mas estes  podem 
persistir. Tônus muscular de amplitude variável, tipicamente 
menor que  V (acordado) e maior que REM.

Baixa amplitude e frequência mista no EEG

Complexos K e fusos do sono

N3: Sono lento, (ondas de 0,5 – 2Hz).
Existem pelo menos 20% de atividade delta 
independentemente da idade.
Podem coexistir atividades mais rápidas e de menor amplitude 
juntamente com atividades mais lentas.
Podem existir, ou não, fusos do sono. Esta fase persiste até a 
transição para N2, REM ou despertar. O tônus muscular é de 
amplitude variável, mas menor que em N2 ou igual a REM. 
Tipicamente sem movimentos oculares.

Ainda existem alguns fusos do sono
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REM: EEG de baixa-amplitude e frequência mista.
Ondas em dente de serra. A fase REM persiste até a transição  
para N1 ou N2. Não existem complexos K.
Ocorrem movimentos oculares rápidos e há atonia muscular.

Predomina a atividade delta

Ondas de baixa amplitude, atonia muscular e movimentos rápidos 
dos olhos

Frequências mistas e movimentos rápidos dos olhos
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Ondas em dente de serra

Achados normais (despertares) e francamente anormais
Os principais eventos motores detectáveis à PSG5, 6, 7, 8 são apresentados nas figuras 3.

Figura 3. Movimentos.

Evento e regras de classificação Ilustrações

Movimentos maiores: se o ritmo alfa está presente em parte 
da época (mesmo <15 s duração), marque estágio W; se ritmo 
alfa é discernível, precede ou segue a época com movimento 
maior, marque como estágio V; de outra forma, marque a 
época como uma que se segue.

O ritmo alfa está presente em grande parte de época

O ritmo alfa é discernível e precede a época com movimento maior
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Despertar: Marque despertar em qualquer estágio do sono se 
houver mudança súbita na frequência do EEG em qualquer 
banda (mas não fusos do sono); esta mudança precisa ter ao 
menos 3 s com pelo menos 10 s de sono estável precedendo a 
mudança. Marcar um despertar durante REM requer aumento 
EMG mento, pelo menos 1 s.

Existe movimento, mas sem despertar.

Despertar devido a PLMs

Despertar em REM
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Despertar devido à apneia

PLMs (Periodic limb movement disorder in sleep):
0,5-10 s de duração; amplitude > 8mV acima dos valores 
basais; sequência de quatro ou mais movimentos das 
pernas; início dos movimentos consecutivos > 5 e < 90 s.

Mudança súbita na frequência do EEG

PLMs em sono

PLMs em vigília
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As principais alterações respiratórias do sono detectáveis à PSG5, 6, 7, 8 são apresentadas nas figuras 4.

Figura 4. Transtornos respiratórios do sono.

Evento e regras de classificação Ilustrações

Apneias: 90% queda amplitude ou mais durando ao menos 
10 s. Obstrutiva, se esforços (respiratório e abdominal) 
são vistos; central, se nenhum for visto; mista, se esforço é 
resumido no final do período de apneia.

Apneia Central

Apneia Mista

Outra Apneia Mista
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A classificação da síndrome da apneia/hipopneia do 

sono segundo a sua gravidade é feita conforme o índice 

de apneia e hipopneia (IAH):de 5-15, leve; de 15-30, 

moderada; mais que 30, grave.

Hipopneia: duração ao menos 10 s e queda amplitude >30%, com 4% queda saturação ou >50%, com 3% queda saturação.

Hipnograma
O sono é dividido em dois grandes tipos: rapid eye 

movement (REM) e non-rapid eye movement (NREM). 
Este último é subdividido em três estágios: N1, N2, N3. 
O N3 também é chamado de sono delta ou de ondas 
lentas. Um gráfico chamado hipnograma apresenta a 
distribuição e a proporção dos estágios do sono como 
ilustrado na figura 5. Ele foi desenvolvido para resumir 
os registros das gravações extensas de atividades elétricas 
coletados durante uma noite de sono. Os períodos de 
sono NREM e REM se alternam durante a noite. 

No sono do indivíduo normal, se sucedem 
progressivamente os estágios do sono NREM e, em 90 
minutos aproximadamente, aparece o sono REM; em 
uma noite de sono regular, o sono NREM e o sono REM 

se alternam ciclicamente de 4 a 6 vezes, existindo uma 
maior porcentagem de sono REM na segunda metade 
e de sono no estágio N3, na 1ª terça parte da noite5. A 
ordem desses estágios costuma ser N1  N2  N3  
N2  REM. Em relação ao tempo total de sono, cada 
estágio tem uma duração percentual que é relativamente 
constante, ocupando no adulto jovem, em relação ao 
total do sono: vigília, 5-10%; N2, 50%; N3, 12,5-20%; 
sono REM, 20-25%; N1, o restante5. Com o avançar da 
idade, a maior fragmentação do sono pode aumentar e 
a percentagem no estágio N3 diminuir, enquanto a de 
tempo gasto em N1 e N2, aumentar. O tempo gasto 
em N3 pode diminuir devido a uma diminuição da 
amplitude do EEG com a idade o que pode dificultar a 
satisfação dos critérios para N3. 

Apneia Obstrutiva Outra Apneia Obstrutiva
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Figura 5. Hipnograma.

Características Ilustração

Idoso (75 anos)
O sono de ondas lentas (N3) 
está reduzido, há despertares 
freqüentes, aumento da latência 
do sono e aumento do tempo 
total acordado.

Parâmetros
A interpretação do registro da PSG depende 

dos parâmetros assinalados no quadro 36, 7, 8. Em 
Portugal, usualmente os técnicos especializados em 
neurofisiologia clínica de nível superior registram 
o exame e marcam os eventos segundo as normas 
estabelecidas. O especialista médico avalia a síntese 

dos dados (output) e examina principalmente a latência 
para o início do sono, a percentagem e distribuição 
de cada tipo de sono, o índice de despertares, eventos 
específicos e a eficiência do sono. Naturalmente, para 
a conclusão final, haverá necessidade da correlação 
entre os achados do exame em confronto com os dados 
clínicos do paciente.
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Polissonografia: aspectos técnicos e clínicos

Categoria Descrição

A. Marcação 
sono 

1. Total tempo sono (TTS)  
l Total minutos de sono - Estágio  N1-N3 + estágio  R

2. Tempo na cama (TNC) ou total registro tempo  
l Período monitorado - Luzes apagadas até acesas

3. Latência sono (LS)  
l Total número de minutos  de luzes apagadas até 1º  período de sono

4. Latência estágio R  
l Tempo de início sono até primeira  época de sono REM

5. Vigília após início sono (VAIS)  
l Minutos  de vigília   após início sono e antes final sono

6. Eficiência sono (%)  
l (TTS*100)/TNC

7. Total tempo em cada estágio (valores separados estágios  N1, N2,    
    N3 e R)
8. Percentual de TTS em cada estágio   
l Tempo em cada estágio /TTS*100

B.  Eventos 
de despertar 

1. Número de despertares
2. Índice de despertares (ArI- arousal index; Número de despertares×60/TTS)

C.  Eventos
respiratórios 

1. Número de apneias obstrutivas
2. Número de apneias mistas
3. Número de apneias centrais
4. Número de hipopneias 
5. Número de apneias + hipopneias 
6. Indice apneias (AI; (Ap. Obstr.+ Mistas + Centrais)×60/TTS)
7. Índice hiponea (AHI; Hipop.×60/TTS)
8. Índice apneia+ hipopneias (AHI; apneias + hipopneias ×60/TTS)
9. Respiratory effort-related arousals (RERAS), número  total
10. Index Respiratory effort-related arousals (RERAS ×60/TTS)
11. Dessaturação de oxigênio de, no mínimo, 3-4% - número total
12. Index dessaturação do oxigênio 3-4 % (DI; Dessaturação O2 ×60/TTS) (9-12 são opcionais)
13. Saturação contínua de O2, valor médio
14. Saturação mínima de O2 durante o sono
15. Ocorrência de hipoventilação (sim/não)
16. Ocorrência de respiração de Cheyne Stokes  (sim/não)

D.  Eventos 
cardíacos

Frequência cardíaca média durante o sono (FC) e durante todo o registro deve ser anotada. Anotar 
arritmias e duração: bradicardia - menor FC; assistolia, maior pausa; taquicardia sinusal, reportar a 
maior freqüência, estreitar taquicardia complexa - reportar o ritmo mais alto, taquicardia complexa 
maior - reportar a freqüência maior e a ocorrência de fibrilação atrial.

E.  Eventos de 
movimentos

Número de PLMS - Periodic limb movement disorder in sleep deve ser anotado; PLMS com despertares (PLMSAr), 
PLMS index (PLMSI; PLMS × 60/TTS) e PLMS despertar index (PLMSIArl; PLMSAr × 60/TST) deve também 
ser registrado.

Quadro 3. Parâmetros na leitura da PSG
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