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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Embora existam estudos relacionando os possíveis impactos da privação total 

ou parcial de sono no treinamento físico, sobretudo no tocante à parte neuromuscular, a literatura 

ainda parece inconclusiva sobre o a magnitude no desempenho de força, potência e resistência 

muscular localizada em indivíduos expostos a essa condição. Assim, este estudo buscou compilar 

os resultados encontrados na literatura pertinente na tentativa de melhor elucidar como o 

desempenho neuromuscular pode ou não ser afetado de forma significativa em decorrência da 

privação de sono. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizada uma revisão sistemática de estudos 

experimentais de língua inglesa e portuguesa, os quais realizaram testes de força antes e após a 

submissão por parte dos indivíduos a um protocolo de privação de sono. Para inclusão na revisão 

os indivíduos poderiam ser do sexo masculino e feminino, saudáveis, e pertecentes a qualquer 

faixa etária. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: Foram incluídos nesta 

revisão 12 artigos, os quais 4 avaliaram força, 4 avaliaram força e potência, 2 avaliaram força e 

resistência, e 2 avaliaram potência. Em resumo, a maior parte dos estudos mostrou declino de 

desempenho nos parâmetros avaliados, com exceção da resistência muscular localizada. 

CONCLUSÃO: Concluiu-se que existem evidências de que a privação de sono pode diminuir a 

força muscular e a potência, mas não parece influenciar na resistência muscular localizada. 

Entretanto, existem poucos estudos sobre os efeitos da privação de sono em parâmetros da aptidão 

neuromuscular, principalmente sobre a potência e a resistência muscular localizada. Sugere-se que 

sejam realizados mais estudos sobre estes parâmetros, para que dessa forma se possa obter dados 

mais precisos. 

 

Palavras-chave: desempenho neuromuscular; efeitos; força muscular; potência muscular; 

resistência muscular localizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: There are few studies about the effects of total or partial sleep 

deprivation on the physical training, especially regarding the neuromuscular part, the literature 

still seems inconclusive on the magnitude of strength, power and muscular resistance located 

performance in people exposed to this condition. Thus, this study sought to compile the results 

found in the relevant literature in the attempt to better elucidate how neuromuscular performance 

may or may not be affected significantly as a result of sleep deprivation. MATERIALS AND 

METHODS: A systematic review of experimental studies in English and Portuguese was carried 

out, which performed strength tests before and after the subjects' submission to a sleep deprivation 

protocol. For inclusion in this review, the individuals should be male or female, healthy, and 

belonging to any age group. PRESENTATION AND DISCUSSION OF RESULTS: 12 articles 

were included in this review, of which 4 assessed strength, 4 assessed strength and power, 2 

assessed strength and endurance, and 2 assessed power. In summary, most studies showed a 

decline in performance in the parameters evaluated, with exception of muscle endurance. 

CONCLUSION: It was concluded that there is evidence that sleep deprivation can decrease 

muscle strength and power, but it does not seem to influence localized muscle resistance. However, 

there are few studies on the effects of sleep deprivation on parameters of neuromuscular fitness, 

mainly about the power and localized muscular resistance. It is suggested that further studies are 

carried out on these parameters, so that more accurate data can be obtained. 

 

Key words: neuromuscular performance; effects; muscle power; muscle strength; muscle 

endurance.
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INTRODUÇÃO 

A aptidão neuromuscular pode ser definida como a composição de três parâmetros 

funcionais distintos, são eles: força, potência e resistência muscular (1). 

Considerando que os parâmetros supracitados são componentes da aptidão física geral 

dos indivíduos, torna-se bastante pertinente salientar a importância que deve ser dada à 

manutenção de um bom nível de aptidão física para a prevenção de diversos fatores que podem 

acarretar uma baixa qualidade de vida, dentre elas: excesso de peso (2), desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares (3), desenvolvimento de sintomas depressivos e capacidade funcional, 

principalmente em idosos (4). 

Alguns fatores podem interferir negativamente no nível de desempenho dos parâmetros 

neuromusculares, como os padrões alimentares (5), período do dia (6) e privação de sono (7). 

O sono pode ser definido como um estado em que o indivíduo encontra-se não responsivo 

aos estímulos do ambiente à sua volta (8). Em contrapartida, a privação de sono ocorre quando um 

indivíduo é privado parcial ou totalmente de adentrar ao estado de sono (8). 

Observando os conceitos supracitados, constatou-se através de testes realizados com 

levantadores de peso que, após um período de 24 horas de privação de sono, não houve variações 

significativas de força e potência nos sujeitos avaliados (9). Já estudos realizados com judocas, 

onde os sujeitos foram submetidos a um protocolo de privação de sono com duração de 4 horas no 

início (das 23:00 horas às 03:00 horas) ou no fim da noite (das 02:00 horas às 06:00 horas), 

apontaram quedas de força e potência muscular (6). Com relação à resistência muscular, não foram 

encontradas diferenças significativas através de testes realizados com 11 homens antes e após 

serem submetidos a um período de 60 horas de privação de sono (10). 

Deste modo, constatou-se que algumas revisões sistemáticas prévias relataram prejuízos 

na força muscular causados pela privação de sono em indivíduos saudáveis (11-13). Outras 

verificaram que a potência muscular foi afetada negativamente (6, 14). E outras não verificaram 

diferenças significativas quanto à resistência muscular (10, 15). Porém, não foram encontradas 

revisões em que os efeitos da privação do sono fossem contextualizados tanto num cenário de 

atividades do dia-a-dia, como para atividades de caráter mais atlético, sejam militares ou 

desportivas. 

Diante dessa lacuna científica, mostra-se pertinente a realização de uma revisão que 

considere os efeitos da privação de sono em todos os parâmetros neuromusculares considerando a 

importância de se ter uma condição física minimamente desenvolvida e os prejuízos que podem 

ser causados pela privação de sono para, assim, contribuir com o aperfeiçoamento da doutrina de 

capacitação física, visando o planejamento de operações, manobras, treinamentos, e demais 

atividades militares onde situações como transporte de feridos, transposição de muros e outros 
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obstáculos, deslocamentos curtos e rápidos, e peso do equipamento individual serão uma 

constante, e exigirão do militar um grau mais elevado de aptidão neuromuscular, principalmente 

se consideramos que tais atividades poderão ocorrer por períodos prolongados e continuados, 

culminando, enfim, em completos ou parciais estados de privação de sono.  

Além disso, o assunto poderá ser relacionado a um contexto de atividades cotidianas da 

população em geral, como carregar sacolas de compras, subir escadas, jogar futebol aos fins de 

semana, praticar exercícios físicos para manutenção da saúde, ou mesmo seguir uma planilha de 

treinamento físico sem lesionar-se buscando determinado desempenho como atleta amador, 

contribuindo para uma melhor qualidade de vida. 

Face ao exposto, este estudo teve como objetivo a realização de uma revisão sistemática 

de artigos que investiguem os efeitos da privação de sono em parâmetros da aptidão 

neuromuscular. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizada uma revisão sistemática de estudos experimentais que investigaram o efeito de 

intervenções relacionadas à privação de sono em parâmetros da aptidão neuromuscular. Esta revisão 

seguiu as diretrizes do PRISMA statement (16) e o protocolo foi registrado no PROSPERO. 

 

Estratégia de busca 

As buscas foram realizadas de abril a julho de 2020 em três diferentes bases de dados: 

PUBMED, SCIELO, GOOGLE SCHOLAR. 

Os seguintes termos foram utilizados na opção equivalente a “todos os campos”: "sleep 

deprivation" OR sleep AND effects OR influence OR produces OR responses AND strength OR 

"muscular force" OR "muscle force" OR power OR "explosive force" OR endurance OR "muscle 

fatigue" OR "muscular fatigue" NOT disease NOT illness NOT sickness AND militar* OR healthy 

OR athletes AND "experimental study". 

Foi utilizada a estratégia PICOS (participants, interventions, comparisons, outcomes, e study 

design) na busca dos artigos relacionados ao conceito teórico da questão de estudo. 

Participaram da seleção dos artigos o aluno e seu orientador, da seguinte forma: o aluno 

realizou uma seleção prévia dos artigos condizentes com os critérios estabelecidos com base na leitura 

de seus títulos e resumos. Quando ocorreu qualquer dúvida quanto à inclusão de um artigo ou extração 

de dados, o orientador foi consultado e realizou a seleção final dos artigos que foram incluídos nesta 

revisão, excluídas as duplicatas. A partir daí, os resultados foram sintetizados em: influência da 

privação do sono na força muscular; na potência e na resistência muscular localizada. 

 

Critérios de inclusão 

Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão:  

Estudos experimentais publicados nas línguas inglesa, portuguesa e espanhola. 

Estudos que realizaram testes que avaliaram parâmetros da aptidão neuromuscular (força, 

potência e resistência muscular), após um período de privação de sono. 

Indivíduos saudáveis (homens ou mulheres; crianças, adultos jovens ou idosos; sem 

alterações no sono ou comorbidades de qualquer ordem). 

 

Critérios de exclusão 

Estudos de desenvolvimento ou validação de instrumentos de avaliação de sono. 

Teses, dissertações, capítulos de livros e estudos não empíricos. 

 

 



 

8 
 

Estratégia de avaliação da qualidade dos artigos 

A escala TESTEX (18) foi utilizada para avaliar a qualidade dos artigos incluídos nesta 

revisão sem que a pontuação obtida se constituísse em um critério de exclusão. 

Pelo protocolo da escala TESTEX, 4 estudos obtiveram pontuação 14, 7 estudos 

obtiveram pontuação 13, e apenas 1 estudo obteve pontuação 12. Todas essas pontuações indicam 

a elevada qualidade dos artigos aqui presentes. 

Sendo assim, os estudos que obtiveram 14 pontos (15, 22, 23, 24) deixaram de pontuar 

no seguinte quesito: 1) sem a intenção de tratar. Os estudos que obtiveram 13 pontos (9, 10, 14, 

18, 19, 20, 21) deixaram de pontuar nos seguintes quesitos: 1) sem a intenção de tratar; 2) medida 

central e de variabilidade não repostadas; 3) critérios de elegibilidade não especificados. E o estudo 

que obteve 12 pontos (6) deixou de pontuar nos seguintes quesitos: 1) sem a intenção de tratar; 2) 

intensidade relativa do exercício não mantida constante; 3) volume e dispêndio energético não 

reportados. 

As avaliações detalhadas da qualidade dos estudos estão apresentadas no apêndice 2. 
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Figura 1: fluxograma resumindo a sequência de seleção dos artigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id
en

ti
fi

ca
çã

o
 

S
el

eç
ão

 
E

le
g
ib

il
id

ad
e 

In
cl

u
íd

o
s 

Artigos identificados 

através das buscas nas 

bases de dados 

(n = 365) 

 

Artigos identificados 

através de outras 

formas 

(n = 12) 

Artigos após remoção de duplicações 

(n = 377) 

Artigos selecionados 

(n = 12) 

 

Artigos excluídos 

(n = 365) 

Artigos selecionados após os 

critérios de elegibilidade 

(n = 12) 

Artigos incluídos na análise 

qualitativa 

(n = 12) 



 

10 
 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os principais achados da presente revisão sistemática estão apresentados no apêndice 1. 

Diante da leitura e análise dos artigos, foi verificado que a maioria dos estudos evidenciou 

que, após a submissão a um determinado protocolo de privação parcial ou total de sono, houve 

uma queda no desempenho muscular dos indivíduos avaliados. Essa piora foi observada tanto na 

força, quanto na resistência e potência. 

Dos 12 estudos reunidos nesta revisão, 7 estudos verificaram um decréscimo na força 

muscular, 5 estudos verificaram decréscimo de potência e 2 estudos constataram que a resistência 

muscular não foi influenciada. 

Se pudéssemos levar em consideração algum tipo de consenso geral para tomar como 

verdadeira uma sentença, provavelmente não exitaríamos em afirmar que períodos de privação de 

sono ou “noites mal dormidas” causam impactos negativos bastante significativos no desempenho 

neuromuscular. Porém, diante da análise dos estudos exeprimentais compilados neste trabalho, 

constatou-se que nem sempre isso ocorre, e que os efeitos podem ser os mais diversos possíveis 

dependendo, por exemplo, se determinado músculo é extensor ou flexor de uma determinada 

articulação, ou até qual é o membro dominante dos indivíduos avaliados (18). Os dados econtrados 

serão elecandos a seguir.  

 

Privação de sono e força muscular 

Os efeitos da privação de sono na força muscular ainda parecem um pouco contraditórios. 

Isso pode ser devido ao fato de que diferentes protocolos de privação de sono têm sido utilizados 

na avaliação: 4 horas, 8 horas, 24 horas, etc. Em um estudo realizado com 67 estudantes (homens 

e mulheres) de educação física foi observado que, após um protocolo de privação de sono de 24 

horas, a força dos músculos extensores de joelho, avaliada através de uma máxima contração 

isométrica, diminuiu em relação ao grupo que usufruiu de uma noite normal de sono (18). Porém, 

vale destacar o fato de que essa diminuição foi estatisticamente significativa no joelho direito para 

ambos os sexos, mas não no joelho esquerdo para o sexo masculino. Tal fato, como já citado 

anteriormente, nos leva a crer que a influência do membro dominante deve ser levada em 

consideração, tendo em vista que foi observada uma variação significativa nos extensores do 

joelho direito em indivíduos canhotos. Já quando avaliada a força dos flexores, não houve 

diferenças estatisticamente significativas. 

Em contrapartida, um estudo realizado com 8 voluntários com experiência em 

treinamento resistido relatou um decréscimo de força em todos os exercícios avaliados após os 

indivíduos dormirem apenas 3 horas por 3 dias seguidos (19). Em adição ao protocolo de uma 

repetição máxima (1RM) para avaliação de força no dead lift, supino reto, leg press e rosca bíceps, 
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os autores também utilizaram a escala de Borg para quantificar a percepção subjetiva de esforço 

para cada um dos exercícios, sendo verificado que a pontuação na referida escala foi 

significativamente maior em todos os testes após os 3 dias de privação de sono. Tais dados 

mostraram a influência direta das alterações de humor na predisposição dos indivíduos para a 

execução de exercícios extenuantes, prejudicando seus desempenhos. 

Outros dois estudos, ambos aplicando testes após os indivíduos permacerem 60 horas 

acordados, encontraram resultados semelhantes quando avaliada a força de membros inferiores. O 

primeiro utilizou o protocolo de máxima contração isométrica na extensão de joelho em um ângulo 

de 107º, e não foram verificadas alterações significativas na força e na resposta eletromiográfica 

do músculo vasto lateral (20). O segundo utilizou uma angulação de 110º, bem próxima ao estudo 

anterior, e também não encontrou diferenças significativas (10). 

Em suma, os dados relacionados aos impactos na força muscular foram variados, pois 

alguns estudos mostraram que a força manteve-se praticamente constante (10, 14, 18, 20). Porém 

a maioria relatou uma depreciação nesse parâmetro (6, 9, 18, 19, 21, 22). 

 

Privação de sono e potência muscular 

Paralelamente ao que os estudos a respeito de força mostraram, aqueles que utilizaram 

algum tipo de protocolo para avalição de potência muscular também não nos permitem chegar a 

um consenso se o fato de sermos privados de dormir por uma noite inteira ou parte dela prejudicará 

nosso desempenho. 

Um estudo feito com 10 homens fisicamente ativos, avaliou a variação de desempenho 

de potência muscular através da saltos verticais (counter movement jump). Foram realizados 3 

saltos com intervalo de 60 segundos entre cada um deles, e aquele em que foi antingida a maior 

altura foi incluído. Verificou-se, então, que tanto após 4 horas de privação quanto 8 horas, houve 

um prejuízo no desempenho alcançado nesse tipo de teste, cabendo destacar que o prejuízo após 8 

horas foi significativamente maior (21). 

A maior parte dos estudos utilizou o teste de Wingate para avaliação de potência. Sendo 

que dos 5 estudos com estas características incluídos nesta revisão, 3 relataram uma redução 

significativa na potência de membros inferiores (6, 14, 23), enquanto 2 mostraram não haver 

variações (10, 24). 

 

Privação de sono e resistência muscular localizada 

Os estudos a respeito da relação entre privação de sono e resistência muscular localizada 

ainda parecem escassos. Seguindo a literatura já consagrada no que diz respeito a treinamento 
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físico, para esse tipo de valência é necessário a aplicação de grandes volumes com baixas cargas, 

ou seja, repetições elevadas com pesos que permitam esse alto número de repetições (25). 

Assim sendo, um estudo que se enquadrou bem nessas características realizou testes com 

11 voluntários fisicamente saudáveis, os quais foram expostos a 60 horas de privação de sono (10). 

Os testes consistiram na realização de 25 repetições máximas isocinéticas de supino reto e leg 

press unilateral (extensão unilateral de perna), onde não foram encontradas variações significativas 

de resistência muscular localizada tanto nos membros superiores quanto nos inferiores. 

Um outro experimento avaliou 24 militares da marinha americana, onde 12 foram 

submetidos a um exercício militar simulado de 40km além da privação de sono, e os outros 12 

apenas à privação de sono (15). Em ambos os casos, não foram encontradas elevações no índice 

de fadiga muscular. Em ambos os estudos inseridos na presente revisão, a privação de sono não 

influenciou na resistência muscular localizada. 

 

CONCLUSÃO 

Concluiu-se que existem evidências de que a privação de sono pode diminuir a força 

muscular e a potência, mas não parece influenciar na resistência muscular localizada. 

Entretanto, existem poucos estudos sobre os efeitos da privação de sono em parâmetros 

da aptidão neuromuscular, principalmente sobre a potência e a resistência muscular localizada. 

Sugere-se que sejam realizados mais estudos sobre estes parâmetros, para que dessa 

forma se possa obter dados mais precisos. 
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APÊNDICE 1 

 

Tabela 1 - Características e principais resultados dos estudos relacionados aos efeitos da privação de sono na força, na potência e na 

resistência muscular 

 

Autor, ano Tamanho da 

amostra, 

participantes 

Idade, sexo Protocolo de 

privação de sono 

Protocolo do teste 

de avaliação 

Horário de 

realização dos 

testes 

Medidas avaliadas Resultados 

Cullen et al., 2019 

 

10, pessoas 

fisicamente ativas 

27±6, M 4 e 8 horas sem 

dormir 

Counter Movement 

Jump e Hand Grip 

Strength 

Entre 07:00 e 09:00 

horas 

Potência de 

membros inferiores 

e força máxima de 

preensão manual 

Redução de 

potência para 4 e 8 

horas de privação, e 

redução de força 

para 8 horas de 

privação. 

Blumert et al., 2007 9, levantadores 

universitários de 

peso nível nacional 

20.7±1.2, M 

 

24 horas sem 

dormir 

Snatch, Clean & 

Jerk e Front 

Squatch 

09:00 horas 1RM Sem alteração no 

Snatch, decréscimo 

de força no Clean 

& Jerk, e aumento 

no Front Squat 

Vaara et al., 2018 20, cadetes 26±2, M 

 

60 horas sem 

dormir 

Máxima contração 

isométrica 

20:00 horas Extensão de joelho Sem alteração 

significativa de 

força 

Taheri et al., 2011 18, estudantes de 

educação física 

22±1.12, M 

 

24 horas sem 

dormir 

Teste de Wingate Entre 10:00 e 11:00 

horas 

Potência de 

membros inferiores 

Sem alteração 

significativa de 

potência 



 

16 
 

Brotherton et al., 

2019 

 

15, voluntários 

treinados 

22.7±2.5, M 

 

Dormiu 3 horas Supino reto, peg 

press inclinado e 

Hand Grip Strength 

17:00 horas Potência de 

membros 

superiores e 

inferiores com 

cargas de 40%, 

60% e 80% de 

1RM, e força 

máxima de 

preensão manual 

Redução 

significativa de 

HGS, redução 

significativa de 

potência de 

membros 

superiores e 

inferiores 

HajSalem et al., 

2013 

 

21, judocas 19.1±1.2, M 

 

Dormiu 3,5 horas Teste de Wingate e 

Hand Grip Strength 

Não informado Potência de 

membros inferiores 

e força máxima de 

preensão manual 

Redução da 

potência e 

manutenção da 

força 

Souissi et al., 2013 

 

12, judocas 18.6±2.4, M 

 

Dormiu 3 horas Teste de Wingate, 

Hand Grip Strength 

e máxima 

contração 

isométrica 

09:00 e 16:00 horas Potência de 

membros 

inferiores, força 

máxima de 

preensão manual e 

força máxima dos 

flexores de 

cotovelo 

Queda de 3,9 a 9% 

na potência, queda 

de 15 a 24% na 

força dos flexores 

de cotovelo e queda 

de 3,1 a 8,4% na 

força de preensão 

manual. 

Kujawa et al., 2020 

 

67, estudantes de 

educação física 

21.52±1.58, M e F 

 

24 horas sem 

dormir 

Máxima contração 

isométrica 

07:00 horas Máxima contração 

isométrica dos 

flexores e 

extensores de 

joelho 

Redução da força 

dos extensores e 

manutenção da 

força dos flexores 



 

17 
 

Souissi et al., 2003 

 

30, estudantes de 

educação física 

22.4±2.4, M 

 

36 horas sem 

dormir 

Teste de Wingate 18:00 horas Potência de 

membros inferiores 

Redução da 

potência de 

membros inferiores 

Reilly e Piercy, 

1994 

 

8, voluntários 

treinados  

21±3, M  

 

3 horas de sono por 

3 dias consecutivos 

Dead lift, supino 

reto, leg press e 

rosca bíceps  

17:00 horas 1RM Redução da força 

em todos os 

exercícios 

avaliados 

Symons et al., 1988 11, voluntários 23.3±3.4, M 

 

60 horas sem 

dormir 

Teste de Wingate, 

máxima contração 

voluntária 

(extensores de 

joelho e flexores de 

cotovelo), supino 

reto a 25 repetições 

e leg press a 25 

repetições 

11:00 horas: testes 

isocinéticos, 14:00 

horas: testes de 

máxima contração 

voluntária 

Potência de 

membros inferiors, 

força dos 

extensores e 

flexores de 

cotovelo, força e 

resistência 

muscular 

isocinética de 

membros 

superiores e 

inferiores 

Não houve 

variações 

significativas de 

força e resistência 

muscular. Também 

não houve variação 

significativa da 

potência de 

membros inferiores 

Bulbulian et al., 

1996 

24, marinheiros 23±2, M Uma noite sem 

dormir 

Máxima contração 

isocinética 

16:00 horas 

 

 

  

Potência e 

resistência 

muscular 

isocinéticas dos 

músculos flexores e 

extensores de 

joelho 

Redução na 

potência e 

manutenção da 

resistência 
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APÊNDICE 2 

 

Tabela 2 - Avaliação da qualidade dos artigos segundo a escala TESTEX 

 

Autor Critérios 

de 

elegibilida-

de 

especifica-

dos 

 

Randomiza-

ção 

especifica-

da 

 

Aloca-

ção 

cega 

 

Grupos 

simila-

res no 

baseline 

 

Avalia-

dor 

cego 

 

Medidas de 

eesfecho 

avaliadas 

em 85% dos 

participantes 

(3 pontos) 

 

Análise 

intention-

to-treat 

 

Compara-

ções 

estatísticas 

entre 

grupos 

reportadas 

(2 pontos) 

 

Medidas 

central e de 

variabilidade 

reportadas 

para todos 

os Grupos 

 

Monitoração 

de atividade 

no grupo 

controle 

 

Intensidade 

relativa do 

exercício 

mantida 

constante 

 

Volume e 

dispêndio 

energé-

ticos 

reportados 

 

To-

tal 

 

Cullen et 

al., 2019 

 

1 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 1 13 

Blumert et 

al., 2007 

 

1 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 1 13 

Vaara et 

al., 2018 

 

1 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 1 13 

Taheri et 

al., 2011 

 

1 1 1 1 1 3 0 2 1 1 1 1 14 

Brotherton 

et al., 

2019 

 

1 1 1 1 1 3 0 2 1 1 1 1 14 

HajSalem 

et al., 

2013 

 

1 1 1 1 1 3 0 2 0 1 1 1 13 

Souissi et 

al., 2013 

 

1 1 1 1 1 3 0 2 1 1 0 0 12 
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Kujawa et 

al., 2020 

1 1 1 1 1 3 0 2 0 1 1 1 13 

Souissi et 

al., 2003 

 

1 1 1 1 1 3 0 2 1 1 1 1 14 

Reilly e 

Piercy, 

1994 

 

1 1 1 1 1 3 0 2 0 1 1 1 13 

Symons et 

al., 1988 

 

0 1 1 1 1 3 0 2 1 1 1 1 13 

Bulbulian 

et al., 

1996 

 

1 1 1 1 1 3 0 2 1 1 1 1 14 


