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Devido a erro de diagramação do Anexo 1, houve a supressão de dois itens pertencentes a versão 
em português do Brasil da Escala de Sonolência de Epworth. A versão correta da Escala é:  

Nome: ______________________________________________________
Data: _______________               Idade (anos): _____________
Sexo: _______________
Qual a probabilidade de você cochilar ou dormir, e não apenas se sentir cansado, nas seguintes situações? 
Considere o modo de vida que você tem levado recentemente. Mesmo que você não tenha feito algumas destas 
coisas recentemente, tente imaginar como elas o afetariam. Escolha o número mais apropriado para responder 
cada questão:

0 = nunca cochilaria
1 = pequena probabilidade de cochilar
2 = média probabilidade de cochilar
3 = grande probabilidade de cochilar

Situação Probabilidade de cochilar
Sentado e lendo 0 1 2 3
Assistindo TV 0 1 2 3
Sentado, quieto, em um lugar público  
(por exemplo, em um teatro, reunião ou palestra)

0 1 2 3

Andando de carro por uma hora sem parar, como passageiro 0 1 2 3
Ao deitar-se à tarde para descansar,  quando possível 0 1 2 3
Sentado conversando com alguém 0 1 2 3
Sentado quieto após o almoço sem bebida de álcool 0 1 2 3
Em um carro parado no trânsito por alguns minutos 0 1 2 3
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Errata

Edital
Brasília, 30 de abril de 2010

No período de 21 de junho a 20 de agosto de 2010 estarão abertas as inscrições para candi-
datos a posição de Editor-Chefe do Jornal Brasileiro de Pneumologia com atuação no quadriênio 
novembro de 2010 a novembro de 2014. Os interessados ao posto deverão enviar à administração 
da SBPT em Brasília, suas propostas de gestão e curriculum vitae na plataforma Lattes. As propostas 
dos candidatos deverão abranger o campo administrativo, científico e orçamentário, e deverão ser 
apresentadas em relação aos quatro anos previstos para a duração do mandato. Experiência prévia 
em publicações cientificas será importante critério para a escolha do candidato. Os candidatos 
deverão conhecer as normas relativas à seleção do Editor-Chefe e o funcionamento do Jornal 
Brasileiro de Pneumologia, explícitas em seu Regulamento, o qual poderá ser obtido por meio de 
contato com a Secretaria do Jornal em Brasília.
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