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“Obstáculos são aquelas coisas assustadoras
que você vê quando desvia os seus olhos da
sua meta”
Henry Ford.

RESUMO

SILVA, Rosyvaldo Ferreira. Resposta vascular durante o teste de estresse mental em
adultos fisicamente ativos e sedentários com apneia obstrutiva do sono. 2017. 65f.
Dissertação (Mestrado em Ciências). — Escola de Artes, Ciências e Humanidades,
Universidade de São Paulo, São Paulo. 2017. Versão Corrigida.

O objetivo deste estudo foi comparar a resposta do vascular durante o teste de estresse
mental em adultos sedentários (SED) e fisicamente ativos (FA) com apneia obstrutiva
do sono (AOS). Os pacientes não tratados com AOS e sem outras comorbidades foram
classificados em SED e FA de acordo com o Questionário Internacional de atividade
física. A pressão sanguínea, a freqüência cardíaca, o fluxo sanguíneo do antebraço
(FSA) (pletismografia) e a condutância vascular do antebraço (CVA = FSA/pressão
sanguínea x 100) foram medidas continuamente em repouso (4 min), seguidas de 3 min
do teste Stroop Color Word Test (SCWT) também conhecido como teste de estresse
mental. Quarenta pacientes com AOS (homens = 24, idade = 50 ± 1 anos, índice de
massa corporal = 29 ± 0,5 Kg/m2, índice de apneia hipopnéia = 39 ± 4 eventos/h)
divididos em SED (n = 21) e FA (n = 19) apresentaram diferença significativa na
quantidade de tempo gasto em atividade física (20 ± 8 vs. 239 ± 32 minutos/semana,
respectivamente). Os grupos foram semelhantes em relação ao sexo, idade, índice de
massa corporal, frequência cardíaca do nível educacional e pressão arterial média em
repouso, bem como percepção de estresse no final do SCWT. Em contraste, FSA basal
(1,7 ± 0,08 mL/min/100mL vs 2,5 ± 0,19 mL/min/100mL) e CVA (1,7 ± 0,07 vs 2,5 ±
0,2) foram significativamente menores no grupo SED quando comaprados a FA,
respectivamente (p <0,05). A resposta de frequência cardíaca e pressão arterial ao
SCWT foram semelhantes e aumentou em ambos os grupos. O FSA (3,5 ± 0,2
mL/min/100mL vs 2,4 ± 0,14 mL/min/100mL) e a CVA (3,5 ± 0,2 vs 2,3 ± 0,1) durante
SCWT foi significativamente menor no grupo SED quando comparados ao grupo FA (P
<0,05). Houve uma correlação significativa entre a atividade física no tempo de lazer e
FSA (r = 0,57; P <0,05) e CVA (r = 0,48; P <0,05). Conclui-se, que, a resposta vascular
nos pacientes com AOS é influenciada pelo nível de atividade física de lazer. O alto
nível de atividade física pode proteger a disfunção cardiovascular em repouso e na
condição de estresse mental em pacientes com AOS moderado a severo.

Palavras-chave: Atividade física. Estresse mental. Apneia obstrutiva do sono. Fluxo
sanguíneo do antebraço. Condutância vascular do antebraço.

ABSTRACT
SILVA, Rosyvaldo Ferreira. Vascular response during the mental stress test in
physically active and sedentary adults with obstructive sleep apnea. 2017. 65f.
Dissertation (Master of Science). — School of Arts, Sciences and Humanities,
University of São Paulo, São Paulo. 2017. Corrected version.

The objective of this study was to compare a vascular response during the mental stress
test in sedentary (SED) and physically active (PA) patients with obstructive sleep apnea
(OSA). Patients not treated with OSA and without other comorbidities were classified in
SED and PA according to the International Questionnaire of Physical Action. Blood
pressure, heart rate, forearm blood flow (plethysmography) and forearm vascular
conductance (FVC = FBF / blood pressure x 100) were measured continuously at rest (4
min), followed by 3 min of the test Stroop Color Word Test (SCWT) also known as
mental stress test. Forty patients with OSA (men = 24, age = 50 ± 1 years, body mass
index = 29 ± 0.5 kg / m2, apnea hypopnea index = 39 ± 4 events / h) divided in SED (n
= 19) and PA (n = 19) presented a significant difference in the amount of time spent in
physical activity (20 ± 8 vs. 239 ± 32 minutes / week, respectively). The groups are
similar in relation to gender, age, body mass index, heart rate at educational level, and
mean resting blood pressure, as well as perceived stress at the end of SCWT. In
contrast, baseline FBF (1.7 ± 0.08 mL/min/100mL vs 2.5 ± 0.19 mL/min/100mL) and
FVC (1.7 ± 0.07 U vs 2.5 ± 0.2 U) were significantly lower without SED group when
compared to PA, respectively (p <0.05). The heart rate and blood pressure response to
SCWT were similar and increased in both groups. The FBF (3.5 ± 0.2 mL/min/100mL
vs 2.4 ± 0.14 mL/min/100mL) and the FVC (3.5 ± 0.2 U vs 2.3 ± 0.1 U) during SCWT
was much lower in the SED group when compared to the group PA (P <0.05). There
was a significant correlation between physical activity without leisure time and FBF (r =
0.57, P <0.05) and FVC (r = 0.48, P <0.05). In conclusion, the vascular response in
OSA patients is influenced by the level of leisure physical activity. The high level of
physical activity may protect a cardiovascular dysfunction at rest and mental stress
condition in patients with moderate to severe OSA.

Keywords: Physical activity. Mental stress. Obstructive sleep apnea. Forearm blood
flow. Forearm vascular conductance.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Apneia obstrutiva do sono

A apneia obstrutiva do sono (AOS) é uma condição caracterizada por obstruções
parciais ou completas das vias aérea superiores durante o sono resultando em eventos
apneicos e hipoapneicos durante o sono (pausa na respiração igual ou superior a 10
segundos), dessaturação de oxihemoglobina (igual ou superior a 3%), despertares
frequentes e fragmentação do sono com consequente sonolência diurna (PHILLIPS e
O’DRISCOLL, 2013; SOMMERS et al., 2008).
A AOS é classificada em três níveis de gravidade, de acordo com o índice de
apneia-hipopneia (IAH). A gravidade leve é caracterizada pelo IAH no intervalo entre 5
a 15 eventos/hora de sono. A gravidade moderada está classificada no intervalo entre 16
a 30 eventos/hora de sono. E a terceira, que é considerada o estágio grave da doença, é
caracterizada pelo IAH maior que 30 eventos/hora de sono (TANIGAWA et al., 2006).
AOS tem sido altamente diagnosticada na população hoje. Estudo recente
(HEINZER et al., 2015) com 2121 pessoas com idade entre 40 – 85 anos, utilizando o
método de diagnóstico por meio da polissonografia domiciliar, constatou que a
prevalência de apneia obstrutiva do sono moderada a grave (IAH > 15 eventos/hora de
sono) foi de 23,4% nas mulheres e 49,7% nos homens.

No Brasil não há um

levantamento de dados de abrangência nacional a respeito da prevalência da apneia,
sendo os estudos de prevalência realizados de forma mais regionalizada. Neste sentido,
destaca-se o estudo de Tufik et al. (2010), realizado na cidade de São Paulo, no Brasil,
que contou com a participação de mais de 1.000 voluntários na faixa etária dos 20 aos
80 anos, que demonstrou que a prevalência da doença atinge cerca de 32% dos
participantes, com índice de apneia ≥ 15 eventos por hora de sono, e, sendo mais
frequente em homens
AOS é sem dúvida, um fator de grande diminuição da qualidade de vida (QUAN et
al., 1997) e, está intimamente associada a alterações cardiovasculares (MCNICHOLAS
e BONSIGNORE et al., 2007), metabólicas (LEVY et al., 2009) e cognitivas
(CANESSA et al., 2011). O aumento nos casos de morbidade cardiovascular em
pacientes com AOS sem tratamento tem sido atribuído à aceleração da aterosclerose
neste grupo (ATKESON e JELIC, 2008). A disfunção endotelial é o primeiro evento do
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desenvolvimento de processo da aterosclerose, tendo papel fundamental durante todo o
processo aterosclerótico (DAVIGNON e GANZ, 2004; HANSSON, 2005). Segundo
Verma e Anderson (1999), Atkeson e Jelic (2008) e Jelic et al. (2010), a disfunção
endotelial, provocada pela AOS, pode ser um processo inicial para a formação de placas
ateroscleróticas. De fato, Drager et al. (2005) demonstraram que mesmo indivíduos com
AOS sem comorbidades já apresentam alterações de aumento na espessura íntima média
da artéria carótida, sendo os sinais precoces da aterosclerose nesse grupo. Eventos de
hipóxia e reoxigenação durante episódios de apneia ocasionam aumento do estresse
oxidativo (ZHAN et al., 2005; ZHANG et al.; 2012; TRAUMAN et al.; 2014).
Ntalapascha et al., (2013) avaliaram os níveis de estresse oxidativo em uma população
homogênea de pacientes com AOS grave (IAH> 30) demonstraram que a AOS pode
estar relacionada com a carga elevada do estresse oxidativo através da via de oxidação
das proteínas - GSH / GSSG. O estresse oxidativo é uma conseqüência da hipóxia
recorrente crônica e reoxigenação e uma característica da AOS e, desempenha um papel
importante na doença cardiovascular associada à AOS (LI et al., 2016). Büchner et al.
(2011) em estudo comparando individuos com e sem AOS sugeriram que a disfunçao
endotelial em AOS é induzida predominantemente pelo estresse oxidativo. Estresse
oxidativo é resultado do desequilíbrio do sistema oxidativo e do sistema antioxidante.
Esse desequilíbrio pode ser ocasionado tanto por uma superprodução de espécies
reativas de oxigênio e espécies reativas de nitrogênio quanto por estresse (exógenos e
endógenos) (LI et al., 2016). Em decorrência desse desequilibrio, pode ocorrer um
processo de disfunção endotelial, que é caracterizada por uma diminuição da
biodisponibilidade de óxido nítrico (ON) endotelial e aumento do estresse oxidativo
comprometendo assim seu efeito vasodilatador. (LI et al., 2006; TOUSOULIS et al.,
2012).
Em pacientes com doença cardiovascular estabelecida, a presença da AOS contribui
para a deterioração do sistema cardiovascular e piora de prognóstico da doença
(SPAAK et al., 2005). AOS é um potencial fator de risco reversível para hipertensão
(PEPPARD et al., 2000) infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral (YAGGI et
al., 2005), processo inflamatório (OHGA et al., 2003) e hiperativação simpática
(WATANABE et al., 1992; NARKIEWICZ e SOMERS, 2003). Essa hiperativação
simpática é seguida ainda da elevação da pressão arterial sistêmica (WATANABE et al.,
1992). A ativação do sistema nervoso simpático pode aumentar a atividade do eixo
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hipotálamo-hipófise-adrenal, que pode ocasionar o aumento dos níveis de cortisol
(COSTE et al., 2005). Stamatakis et al. (2010) sugerem que tanto o cortisol elevado pela
manhã e a noite, assim como a ativação simpática estão dentre os mecanismos que
ligam a fragmentação do sono ao controle metabólico alterado. Os episódios apneicos
estão diretamente assoiados a excitação cerebral durante o sono, o que pode
desencadear repetitivos despertares parciais ou totais ocasionando assim a fragmentação
do sono (LESSER et al., 2012). A fragmentação do sono em indivíduos com AOS pode
desencadear tanto sintomas físicos como sonolência diurna e cansaço, quanto psíquico
como o estresse (GLEBOCKA et al., 2006).
1.2 Estresse mental

O estresse é definido como uma “quebra” do estado de homeostase ou risco ao bemestar (ULRICH-LAI e HERMAN, 2009), no qual a adaptação fisiológica decorrente
desse estresse é responsável por preparar o organismo para o mecanismo de “luta e
fuga” (SEYLE, 1998). Niemman (1999) classifica o estresse em dois tipos: o eustresse
(bom estresse) que pode ser um fator de motivação e inspiração e, faz com que o
organismo tenha reações rápidas ao estímulo, e o distresse (mal estresse) que pode ser
de caráter tanto agudo (intenso e que desaparece rapidamente) ou crônico (de menor
intensidade, mas que permanece por período mais prolongado).
As respostas ao estresse envolvem um eficiente conjunto de sistema de bloqueios
que visam manter a integridade do organismo mesmo em condições extremas, sendo os
ajustes fisiológicos e metabólicos ao estresse, regulados pelos sistemas simpatoadrenal e
hipotalâmico-hipofisário-adrenal (HPA) (ULRICH-LAI e HERMAN, 2009). A ativação
simpática é tida como a representação clássica do mecanismo de luta e fuga, agindo no
aumento dos níveis de adrenalina e noradrenalina circulantes, bem como, a
vasoconstrição periférica, frequência cardíaca (FC), força de contração e gasto da
mobilização de energia. O HPA, uma vez acionado, estimula os neurônios
hipofisiotrópicos, que são responsáveis por secretar os hormônios liberadores
(hormônios que atuam sobre a pituitária anterior), dentre os quais, os hormônios
liberadores de corticotrofina e de vasopressina. Além disso, os hormônios liberadores,
atuam na promoção da secreção do hormônio adrenocorticotrófico, que por sua vez, age
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no córtex adrenal interior, iniciando a síntese e liberação de hormônios glicocorticóides
(ULRICH-LAI e HERMAN, 2009).
Estudos reportam que as respostas neurovasculares em situações de estresse podem
ter vital importância na elucidação da relação mecanicista entre o estresse e a lesão
vascular ocorrida (CARTER et al., 2005). O estresse mental (EM) tem sido
constantemente associado à vasodilatação do antebraço (CARTER et al., 2005).
Halliwill et al. (1997) demonstraram em estudo realizado com indivíduos normais que
durante o momento de EM ocorre vasodilatação do antebraço. Todavia, os mecanismos
responsáveis por essa vasodilatação não são totalmente conhecidos (DIETZ et al.,
1994). Outros estudos (HIJMERING et al., 2002; LIND et al., 2002) sugerem ainda que
a vasodilatação pode ser prejudicada mesmo em indivíduos saudáveis durante um
momento de EM, podendo, este, induzir a uma disfunção endotelial (VONKÄNEL et
al., 2008). O estresse psicológico crônico por si só é um fator de risco para doença
cardiovascular (HUANG et al., 2013).
Diversos mecanismos fisiológicos estão envolvidos no maior aporte de fluxo
sanguíneo circulante. A pressão arterial (PA) sistólica é um importante mecanismo
regulador do fluxo sanguíneo, uma vez que essa pressão reflete a eficiência desse
mecanismo vasodilatador (PASSARO e GODOY, 1996). O ON é outro (e talvez o
principal) mecanismo envolvido no aumento do fluxo sanguíneo. ON exerce função
tanto na modulação do diâmetro vascular quanto na resistência vascular pela ação de
relaxamento do músculo liso vascular (CHESTER et al., 1990). O estresse oxidativo,
quando encontrado em taxas elevadas, tende a ser fator de comprometimento do
mecanismo de vasodilatação (JACOMINI et al., 2015). O aumento da atividade nervosa
simpática muscular (ANSM) tem sido associado à atenuação da resposta vasodilatadora.
Esse aumento da ANSM ocasiona redução da vasodilatação mesmo em indivíduos
normais (DIETZ et al., 1997). De fato, essa vasodilatação diminuída tem sido observada
em várias populações. A exacerbação da ANSM, em especial em pacientes com
condições patológicas como insuficiência cardíaca (DI VANNA et al., 2007) e
hipertensão arterial (LATERZA et al., 2008) tem sido associada à atenuação da resposta
vasodilatadora durante manobras fisiológicas. Dietz et al. (1997) demonstraram que o
bloqueio farmacológico do receptor alfa adrenérgico aumentou significativamente a
resposta vasodilatadora durante o exercício em indivíduos normais. Similarmente, Alves
et al. (2007) constataram que o bloqueio farmacológico do receptor alfa adrenérgico
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aumentou significativamente a resposta vasodilatadora em pacientes com insuficiência
cardíaca, cujos níveis basais de ativação simpática são exacerbados. Estes estudos
prévios demonstraram que os mecanismos vasculares e o ON não são somente a causa
da redução da resposta vasodilatadora, mas que a elevação da atividade nervosa
simpática restringe, em parte, a resposta vasodilatadora durante manobras fisiológicas.
1.3 Exercício físico, apneia do sono e fluxo sanguíneo

Estudos reportam que a prática regular de atividade física em longo prazo promove
melhoras no prognóstico de uma variedade de doenças cardiovasculares, com
significativa redução da mortalidade cardiovascular e em todas as outras causas de
morte (NOCON et al., 2008). Por outro lado, a inatividade física está associada ao
aumento de distúrbios metabólicos e cardiovasculares em diferentes etnias (KURIAN e
CARDARELLI, 2007).
Um estilo de vida saudável agrega atividade física regular, bons hábitos alimentares,
sono adequado, controle de peso e baixo consumo de álcool e de tabaco (SHARKEY,
2001). O exercício físico praticado de forma regular promove alterações tanto
autonômicas como hemodinâmicas que influenciam o sistema cardiovascular
(RONDON e BRUM, 2003).
O deslocamento ativo pode ser um importante meio para alcançar os níveis de
atividade física recomendados, uma vez que esse domínio tem custo mais baixo e gera
pouca alteração no cotidiano da pessoa que o utiliza (NUNES et al., 2015). Nessa
prática, destaca-se o fato de que a mesma apresenta uma significativa redução na
inatividade física.
Salles-Costa et al. (2003) observaram uma alta prevalência de inatividade física em
homens e mulheres em estudo relacionando a prática de atividade física e gênero
durante o lazer. O mesmo estudo também demonstrou que os homens são mais ativos no
momento de lazer que as mulheres.
A atividade física pode reduzir os riscos de doença cardiovascular (PARK et al.,
2014). Estudo anterior demonstrou que pessoas fisicamente ativas apresentam menos
manifestações clínicas de doenças arteriais coronárias que indivíduos sedentários
(LEON et al., 1987). Sendo assim, a prática de atividade física diária age como fator
preventivo de complicações cardiovasculares (PATE et al., 1995)
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Durante o estresse, ocorre uma série de alterações no organismo, como o aumento
das catecolaminas, FC, PA e ANSM. O organismo do ser humano foi desenvolvido para
ser ativo, e isso colabora, portanto, em regular e equilibrar a homeostase do organismo.
O estar sentado (televisão, computador, etc.), de acordo com Nahas (2003), reduz o
tempo em que o indivíduo é ativo, além disso, a demanda energética menor contribui
para o aumento da obesidade populacional, que é um dos fatores de risco fortemente
associados à AOS.
As atividades físicas regulares podem ser uma opção de tratamento não
farmacológico coadjuvante no manejo da AOS. Estudos têm mostrado que atividade
física regular comprovadamente traz benefícios aos pacientes com AOS. Hong e
Dismdale (2003) demonstraram que a atividade física pode provocar o bem-estar de
pessoas com apneia, agindo na melhora do sono. Além disso, o exercício físico
impactua de forma positiva na melhora do índice de apneia-hipopneia (QUAN et al.,
2007) nos pacientes com insuficiência cardíaca e AOS (UENO et al., 2009), no aumento
da capacidade aeróbia (NORMAN et al., 2000; SENGUL et al., 2011) e na qualidade de
vida dos pacientes apneicos (NORMAN et al., 2000; KLINE et al., 2012).
Estudos epidemiológicos demonstram os benefícios da atividade física e do fitness
tanto na saúde fisiológica quanto na psicológica. Um dos benefícios associados à
aptidão aeróbia é a atenuação da resposta cardiovascular durante o estresse psicológico
e a recuperação (SPALDING et al., 2004). Webb et al., (1993) demonstraram que
indivíduos treinados aerobicamente apresentam menor reatividade do cortisol ao
estresse mental agudo.
Os benefícios da prática regular do exercício físico nos pacientes com AOS já estão
bem documentados. Entretanto, não estão bem esclarecidas as implicações
proporcionadas por esses efeitos sobre a resposta vascular em pacientes com AOS. Este
estudo descreve os efeitos da prática regular de atividade física sobre o fluxo sanguíneo
de pacientes diagnosticados com AOS durante a condição de estresse mental.

25

2 OBJETIVOS

O objetivo do presente estudo foi avaliar a resposta vascular em pacientes sedentários e
fisicamente ativos com AOS.

3 HIPÓTESE
Testar a hipótese que pacientes sedentários com AOS têm a resposta vascular
prejudicada quando comparados aos fisicamente ativos com AOS.
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4

MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Amostra
A amostra foi composta por 40 pacientes com diagnóstico de apneia obstrutiva
do sono recrutados no Laboratório do Sono do Instituto do Coração do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Foram recrutados
homens e mulheres saudáveis, com idade entre 40-65 anos, índice de massa corporal
(IMC)<40kg/m2, pressão arterial (PA)<140/90 mmHg. Foram excluídos pacientes com
histórico de presença de doenças pulmonares, insuficiência renal, transtornos
psiquiátricos e presença de outras condições médicas gerais avaliadas por uma
entrevista estruturada, tabagista, consumidores de 2 ou mais copos de bebida alcoólica
por dia, usuários de drogas, uso de medicamentos que afetem as variáveis estudadas,
não tolerar alguma avaliação, estar em tratamento da apneia do sono.
Todos os sujeitos da pesquisa receberam, por escrito, informações detalhadas
sobre a natureza, métodos e objetivos do estudo. Após esclarecimento de todas as
dúvidas, foi solicitada a assinatura de termo de consentimento informado. Para as
pessoas analfabetas foi lida a folha de informação e o consentimento, e elas eram então
convidadas a expressar o seu consentimento verbalmente. Foi garantido o acesso às
informações individuais e os sujeitos assegurados da possibilidade de interromper as
avaliações a qualquer momento, se assim o desejassem. Esta pesquisa foi aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos – CEP da Escola de Artes, Ciências e
Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo, CAAE: 43676515.1.0000.5390, e
contou com a colaboração do laboratório do Sono Instituto do Coração –
InCor/FMUSP.
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4.2

Procedimentos

4.2.1 Avaliação do nível de atividade física
Foi aplicado o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ, versão
longa) Matsudo et al., 2001 (ANEXO A). Nesta versão do IPAQ é levada em
consideração a soma total de tempo gasto com atividade física noos domínios
(transporte, trabalho, lazer, casa e tempo sentado) a fim de classificar os individuos em
sedentários (≤10 min por semana) e fisicamnte ativos (≥150 minutos por semana). Para
a divisão dos indivíduos em grupo apneico sedentário (SED) grupo apneico fisicamente
ativo (FA) foram estabelecidos os seguinte critérios: SED tempo de atividade física ≤ a
20 mnutos por semana ou não estar enganjado em nenhum projeto de atividade física.
Para o grupo FA o individuo dveria apresentar tempo gasto em atividade física ≥ a 150
minutos por semana.

4.2.2 Avaliação da função cardíaca

Os estudos ecocardiográficos foram realizados utilizando máquinas Vivid E9 (GE
Healthcare, Horten, Noruega) com análises de dados off-line (EchoPac® version 112,
GE Healthcare). A espessura máxima da parede foi medida de todos os segmentos da
base do ventrículo esquerdo para o ápice do ventriculo esquerdo na vista paraesternal do
eixo curto. O diâmetro diastólico final do ventriculo esquerdo e o diâmetro sistólico
final do ventricuo dquerdo foram medidos por imagem em modo M. A fração de ejeção
do ventriculo esquerdo (FEVE) foi calculada usando o método de Teichholz (Teichholz
et al., 1976). A função sistólica normal foi definida como FEVE ≥ 50%. A medição foi
realizada por um único investigador, cego ao protocolo do estudo.
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Figura 1. Avaliação da função cardíaca por ecocardiografia transtorácica basal

4.2.3 Pressão arterial braquial
A PA no braço durante o repouso foi verificada pelo método auscultatório, após
o paciente ficar por pelo menos 5 minutos sentado e quieto. Foi utilizado um
esfigmomanômetro analógico adequado à circunferência do braço do paciente,
posicionando o estetoscópio na artéria braquial. A aferição foi realizada por pelo menos
3 dias diferentes, pelo mesmo avaliador. Os indivíduos foram classificados como
normotensos se a média da PA sistólica e diastólica foi ≤ 140 ou 90 mmHg
(CHOBANIAN et al., 2003).
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4.2.4 Avaliação do fluxo sanguíneo
O FSA foi avaliado em repouso durante a vigília utilizando a técnica nãoinvasiva de pletismografia de oclusão venosa. Esta técnica tem sido utilizada em
diversos estudos anteriores (ROVEDA et al., 2003; UENO et al., 2009). Nesta técnica o
paciente manteve-se deitado relaxadamente em decúbito dorsal numa sala silenciosa e
com temperatura ambiente controlada. O braço contralateral foi elevado acima do nível
do átrio direito para garantir uma adequada drenagem venosa. Um tubo silástico
preenchido com mercúrio, conectado a um transdutor de baixa pressão, foi colocado ao
redor do antebraço, a 5 cm de distância distal à articulação úmero-radial e conectado a
um pletismógrafo (Hokanson 201 AG). Um manguito foi colocado ao redor do pulso e
outro na parte superior do braço. O manguito de pulso foi inflado a um nível acima da
PA sistólica, um minuto antes de se iniciar as medidas. O manguito do braço foi inflado
acima da pressão venosa, em intervalos de aproximadamente 20 segundos, por períodos
de 7 a 8 segundos. O aumento da tensão no tubo silástico refletiu o aumento de volume
do antebraço e, consequentemente a vasodilatação. Foram coletadas 3 medidas a cada
minuto. O sinal da onda de fluxo muscular foi captado “online” por um computador
através de programa AT/CODAS, numa frequência de 1000 Hz. A condutância vascular
de antebraço (CVA) foi calculada pela razão entre o FSA e a PA média e multiplicado
por 100.

Figura 2. Avaliação do fluxo sanguíneo muscular por plestimografia de oclusão venosa. A)
posicionamento do tubo silástico com mercúrio. B) Análise da curva de fluxo do sangue.
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4.2.5 Avaliação dos parâmetros hemodinâmicos durante o teste de estresse mental
A frequencia cardíaca foi continuamente avaliada por eletrocardiograma de 3
derivações. A pressao arterial foi monitorizada de forma não invasiva com um manguito
de pressão arterial automático posicionado no tornozelo (tornozelo não dominante)
acoplado a um aparelho oscilométrico automático (DX 2022, Dixtal Biomédica,
Manaus, AM, Brasil, Figura 3). As pressões arteriais sistólicas, diastólica e média foram
registradas a cada minuto do protocolo.

Figura 3. Avaliação da pressão arterial por método não invasivo.
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4.2.6 Teste de estresse mental

Foi aplicado o teste de estresse mental (EM) (Stroop Color Word Test, Figura 4)
adaptado na qual cada participante deveria citar em voz alta e rapidamente a cor das
palavras e não a palavra escrita. A explicação do teste foi dada no momento da
preparação do paciente e 15 segundos antes do teste propriamente dito. É importante
ressaltar que somente houve interferência verbal do avaliador dizendo (- vamos lá,
vamos lá) quando o indivíduo demorou mais de 3 segundos para falar a palavra. No
final, cada participante foi questionado sobre a percepção do nível de dificuldade que
sentiu durante o teste de acordo com a escala: 0 = nada estressante; 1 = muito leve
estresse; 2 = leve estresse; 3 = moderadamente estressante; 4 = muito estresse e 5 =
extremamente estressante.

Figura 4. Teste de Stroop Color Word Test adaptado (conflito palavra-cor)
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4.2.7 Protocolo experimental

Todos os pacientes se abstiveram da cafeína durante 24 horas antes do estudo.
Todos os estudos foram realizados durante o estado pós absorção. Em mulheres não
menopausadas, o FSA e as variáveis hemodinâmicas foram avaliadas de 1 a 5 dias após
o período menstrual, com o intuito de minimizar a influência dos hormônios femininos
sob as variáveis estudadas.
O estudo foi realizado em uma sala silenciosa, com temperatura controlada (2122 ° C), na posição deitada na parte da manhã aproximadamente na mesma hora a cada
dia. Após a preparação do paciente com os aparelhos para avaliação das variáveis
hemodinâmicas e neurais foi iniciado o protocolo com o registro dos sinais de PA,
frequência cardíaca e FSA por um período de 4 minutos basais, seguido de 3 minutos de
EM conforme a figura 5. Durante o teste de EM, as medidas eram coletadas minuto a
minuto do 4 minuto ao 7 minuto.

Figura 5. Protocolo experimental. PA: pressão arterial; FC: frequência cardíaca; FSA: Fluxo sanguíneo
do antebraço
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4.3 Análise estatística
O cálculo amostral deste estudo foi realizado por meio da interface OpenEpi
para estatísticas epidemiológicas (DEAN et al., 2015). O poder adotado foi de 80% e o
intervalo de confiança de 95%. Para o cálculo do tamanho da amostra foram
consideradas as médias e desvio padrão do fluxo sanguíneo de pacientes com AOS e
controle (1.7±0.5 e 2.5±0.9) do estudo de Ueno et al. (2009) e como resultado, foi
obtido um valor de 13 pacientes em cada grupo.
Os resultados estão apresentados como media±erro padrão. Foram testadas a
normalidade (Kolmogorov-Smirnov) e homogeneidade (teste de Levene) para todas as
variáveis em cada grupo. As variáveis com distribuição normal e homogêneas foram
analisadas por meio de teste paramétricos. Neste caso, as possíveis diferenças basais
entre os grupos SED e FA foram testadas pelo Teste t de Student para dados não
pareados. As possíveis alterações no tempo de EM em relação ao período basal foram
testadas por analise de variancia de dois fatores (ANOVA) para analise não repetidas.
Em caso de diferença significativa foi utilizada a comparação pelo Post-hoc de Tukey.
As variáveis FSA e CVA foram analisadas pela diferença (∆) entre o valor de cada
minuto do teste de estresse mental e o valor basal. A diferença entre os sexos foi testada
através do teste de χ2. A associação entre as variáveis (atividade física no lazer, FSA e
CVA) foi avaliada pelo teste de correlação de Pearson. Em todas as análises foi aceito
como diferença significativa P<0,05.
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5 RESULTADOS

Os 40 pacientes com diagnóstico de apneia obstrutiva do sono foram
classificados em fisicamente ativo (FA, n= 19) e sedentário (SED, n= 21) através do
nível de atividade física semanal no domínio lazer do IPAQ. Os sujeitos foram
divididos de acordo com a classificação do nível de atividade física sugerido pelo
IPAQ. MATSUDO et al. (2001) classifica como fisicamente ativos no lazer os
indivíduos que apresentaram o tempo de atividade física ≥ 150 minutos por semana e,
sedentários no lazer, os pacientes que não reportaram estar engajados em programas de
atividade física no lazer. No presente estudo adotamos como critério de classificação em
sedentários os indivíduos que realizam atividade física por tempo ≤ 20 minutos por
semana e fisicamente ativos os que realizam atividade física por tempo ≥ 150 minutos
por semana respectivamente. Conforme esperado, os grupos SED e FA apresentaram
diferença significativa na quantidade de atividade física semanal no domínio lazer
(20±8 versus 239±32 minutos /semana, respectivamente, P <0,05).

5.1 Características dos pacientes com apneia obstrutiva do sono

Na tabela 1 são apresentadas as condições antropométricas e clínicas durante o
período basal dos pacientes. Os dois grupos foram semelhantes em relação à idade,
peso, IMC, gordura corporal, escolaridade (em anos) e pressão arterial braquial. O FSA
basal e CVA foram significativamente menores nos SED quando comparados com os
pacientes FA (P <0,05).
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Tabela 1. Características demográficas, antropométricas e clínicas dos pacientes com
apneia obstrutiva do sono sedentários e fisicamente ativos.

SED
(N=21)
16/5

FA
(N=19)
8/11

0,06

Idade, anos

48±1

52±1

0,08

Peso, kg

85±2

77±2

0,08

29±0,81

29±0,70

0,53

Gordura corporal, %

26±1

26±1

0,94

Escolaridade, anos

13±1

12±0,8

0,46

PAS braquial, mmHg

120±2

118±2

0,49

PAD braquial, mmHg

78±1

78±1

0,97

PAM braquial, mmHg

102±2

98±1

0,19

Sexo (homem/mulher)

IMC, Kg/m2

P

SED: sedentário; FA: fisicamente ativo; IMC: índice de massa corporal; FC: frequência
cardíaca; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; PAS: pressão arterial
sistólica; PAD: pressão arterial diastólica. Valores apresentados em média ± erro
padrão. P= nível de significância.

5.2 - Nível de atividade física dos pacientes sedentários e fisicamente ativos com apneia
obstrutiva do sono
Na tabela 2 estão apresentados os dados referentes ao nível de atividade física dos
pacientes durante os diferentes domínios estabelecidos no questionário internacional de
atividade física (IPAQ). Os grupos não apresentaram diferenças significativas (P>0,05)
nos domínios: trabalho, transporte, doméstico e tempo sentado. O tempo gasto em
atividades físicas durante o lazer, apresentado pelo grupo AF, foi significativamente
maior (P<0,05) no grupo AF quando comparado ao grupo SED.
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Tabela 2. Tempo de atividade física referido no IPAQ (minutos por semana) dos
pacientes sedentários e fisicamente ativos com apneia obstrutiva do sono
SED
(N=21)

FA
(N=19)

P

Trabalho, min/sem

200±92

107±94

0,49

Transporte, min/sem

58±22

163±82

0,20

Doméstica, min/sem

198±89

431±173

0,22

20±8

239±32

<0,001

2448±256

2896±263

0,23

Lazer, min/sem
Tempo Sentado, min/sem

SED: pacientes com apneia obstrutiva do sono sedentários; AF: pacientes com apneia
obstrutiva do sono fisicamente ativos; min/sem: minutos por semana. Valores
apresentados em média±erro padrão. * = diferença entre os grupos, P<0,05.
Os pacientes do grupo AF reportaram estar engajados em atividades de
condicionamento físico que incluem exercícios aeróbios, resistidos e exercícios de
flexibilidade pelo menos duas vezes por semana por mais de 3 meses.

5.3 Parâmetros do sono e cardiovasculares dos pacientes com apneia obstrutiva do sono
sedentários e fisicamente ativos
Na tabela 3 estão apresentados os dados de IAH, despertares e saturação de
oxigênio, frequência cardíaca, fração de ejeção, fluxo sanguíneo do antebraço e
condutância vascular, basais dos pacientes. Conforme esperado, não houve diferença
para índice de apneia/ hipopneia, despertares e saturação de oxigênio entre os dois
grupos. Todavia, observamos que os grupos diferem significativamente (P<0,05) em
relação à FSA e CVA, na condição basal. Não foram observadas diferenças
significativas (P>0,05) na pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica e pressão
arterial média aferida no tornozelo.
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Tabela 3. Parâmetros do sono, hemodinâmicos e neurovasculares basais dos pacientes
sedentários e fisicamente ativos com apneia obstrutiva do sono.

SED
(N=21)

FA
(N=19)

P

IAH, eventos/h

43±5

35±5

0,34

Despertares, eventos/h

32±4

23±2

0,08

Saturação mínima de O2

80±1

79±2

0,56

81±3

83±2

0,57

67±0,78

68±0,69

0,47

1,74±0,08

2,47±0,19

0,01*

1,70±0,07

2,53±0,30

0,01*

PAS tornozelo, mmHg

144±2

143±2

0,19

PAD tornozelo, mmHg

79±2

76±1

0,17

PAM tornozelo, mmHg

105±2

101±2

0,19

Parâmetros do sono

Parâmetros Cardiovasculares
Frequência Cardíaca, bpm
FEVE, %
Fluxo Sanguíneo do Antebraço,
mL/min/100mL
Condutância Vascular do Antebraço, U

IAH: indice de apneia/hipopneia; FSA: fluxo sanguíneo de antebraço; CVA: condutância
vascular de antebraço; FC: frequência cardíaca; FEVE: fração de ejeção do ventrículo
esquerdo; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; PAM: Pressão
arterial média. Valores apresentados em média±erro padrão.*= diferença entre os grupos,
P<0,05.
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5.4 Parâmetros hemodinâmicos no repouso e durante o teste de estresse mental
Os parâmetros hemodinâmicos (frequência cardíaca, PA sistólica e diastólica)
durante o repouso e o teste de EM não apresentaram diferenças significativas entre os
grupos SED e FA (tabela 3). Durante os 3 minutos de EM houve aumento significativo
(P<0,05) da frequência cardíaca em relação ao repouso tanto no grupo SED assim como
no grupo FA. Os grupos SED e FA apresentaram a pressão arterial sistólica e pressão
arterial diastólica significativamente elevada (P<0,05) no 2º e 3º minutos de EM em
relação ao basal. A pressão arterial sistólica também manteve-se elevada no 2º e 3º
minutos de EM em comparação com o 1º minuto de EM.

Tabela 4. Parâmetros hemodinâmicas em valores absolutos no repouso e durante o
teste de estresse mental.

Estresse Mental
Basal

1’

2’

3’

FC, bpm
SED

65±1

72±2†

71±1†

70±1†

FA

64±1

74±2†

73±1†

72±1†

SED

144±2

145±3

152±3†‡

150±3†‡

FA

143±2

142±3

147±4†‡

148±4†‡

SED

79±2

81±2

84±2†

82±3†

FA

76±1

77±1

79±2†

79±2†

PAS, mmHg

PAD, mmHg

SED: grupo apneia obstrutiva do sono sedentário; AF: grupo apneia obstrutiva do sono
fisicamente ativo; FC: frequência cardíaca; PAS: pressão arterial sistólica; PAD:
pressão arterial diastólica. Valores apresentados em média ± erro padrão. †= diferença
em relação ao basal, P<0,05; ‡= diferença em relação ao 1º minuto.
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5.5 Respostas durante o estresse mental
O nível percebido de estresse ao final do teste de EM foi semelhante entre os
grupos SED e FA (2,9 ± 0,3 versus 2,7 ± 0,3, P = 0,63, respectivamente)
A resposta (valor absoluto de cada minuto do EM - valor absoluto basal) do FSA
foi significativamente maior em relação ao basal (ponto 0) em ambos os grupos durante
os 3 minutos de EM (figura 6). Contudo, durante os 3 minutos de EM a resposta FSA
foi significativamente (P<0,05) menor no grupo SED quando comparado ao grupo FA.
Semelhantemente ao FSA, a resposta da CVA foi também significativamente
maior em relação ao basal (ponto 0) em ambos os grupos durante os 3 minutos de EM
(figura 7). Contudo, durante os 3 minutos de EM a resposta da CVA foi
significativamente (P<0,05) menor no grupo SED quando comparado ao grupo FA.
Ambos os grupos reduziram significativamente (P<0,05) a resposta da CVA no 2º e 3º
minutos de EM comparado ao respectivo 1º minuto de EM.

Figura 6. Resposta do fluxo sanguíneo do antebraço durante o estresse mental nos pacientes sedentários
(SED) e fisicamente ativos (FA) com apneia obstrutiva do sono. *= diferença entre os grupos, P<0,05; †=
diferença em relação ao basal, P<0,05.
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Figura 7. Resposta da condutância vascular do nos pacientes sedentários (SED) e fisicamente ativos (FA)
com obstrutiva do sono. †= diferença em relação ao basal, P<0,05. ‡= diferença em relação ao 1º minuto
do respectivo grupo, P<0,05
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5.5 Correlação entre os parâmetros antropométricos e cardiovasculares e o nível de
atividade física
Uma correlação significativa foi encontrada entre o FSA durante 3 minutos de
EM (r = 0,57; P <0,05; Figura 8) e CVA durante 3 minutos de EM (r = 0,48; P <0,05;
Figura 9) com o tempo gasto no domínio da atividade física de lazer.

Figura 8. Correlação entre o fluxo sanguíneo do antebraço e atividade física no lazer nos grupos SED e
FA.
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Figura 9. Correlação entre condutância vascular do antebraço e atividade física no lazer nos grupos SED
e FA.
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6 DISCUSSÃO

Os principais achados deste estudo com adultos acometidos por AOS foram:
pacientes do grupo SED apresentam resposta vascular prejudicada no repouso e durante o
EM quando comparadas ao grupo FA; 2) houve uma correlação positiva entre a quantidade
de atividade física semanal do domínio lazer e FSA e a CVA durante os 3 minutos de EM.
Os resultados do presente estudo demonstraram que a atividade física regular, em
especial no domínio lazer, aumentou o FSA e CVA em resposta ao EM em pacientes com
AOS no grupo FA comparado ao grupo SED. Os mecanismos fisiológicos que explicam
esta resposta vasodilatadora estão associados à regulação neural e mecanismos vasculares
(NAOKI et., 2012; CORNELISSEN et al., 2013). A regulação neural do tônus vascular
pelo sistema simpático constritor é mediada pela noradrenalina, que age nos receptores
alfa, aumentado o automatismo do marcapasso e a contratilidade. Em contrapartida, o
sistema colinérgico parassimpático, atua no processo de vasodilatação. Michellini (1999),
sugere que as fibras que utilizam a acetilcolina como mediador, podem estar sob o
comando do hipotálamo, sendo essas, as responsáveis pela vasodilatação que precede ao
exercício físico. Brown et al., (2000) demonstraram que a vasodilatação tem relação direta
com os níveis plasmáticos de ON. A vasodilatação metabólica induzida pelo exercício é
em parte dependente da liberação de ON (DUFFEY et al., 1999). Segundo Joyner et al.
(1997), o ON tem sua maior importância durante o EM. A ação de luta ou fuga durante o
EM pode ser uma manobra fisiológica responsável por essa vasodilatação (DIETZ et al.,
1994).
No presente estudo o grupo AF apresentou maior resposta vasodilatadora no
repouso e durante o EM. O aumento da resposta vasodilatadora diminui o risco cardíaco

44

durante o EM sendo um fator preventivo para o desenvolvimento de doença cardiovascular
em pacientes com AOS moderada a grave.
O estresse

agudo resulta em

aumentos

imediatos

da pressão

arterial

(LUTGENDORF et al., 2000 ) como resultado de uma vasoconstrição provocada por uma
atividade simpatico-adrenal aumentada (MCCARTY e GOLD, 1996). Estudo prévio
(FALKNER et al., 1979) comparando indivíduos jovens saudáveis com jovens hipertensos
demonstrou que mesmo os indivíduos saudáveis apresentaram aumento na frequência
cardíaca durante o EM. No presente estudo não foram observadas reduções significativas
nas variáveis hemodinâmicas de frequência cardíaca e PA no grupo FA no repouso e
durante o EM. A frequência cardíaca e PA não foram diferentes entre os grupos no
repouso. Estudo anterior demonstrou que as respostas cardiovasculares durante o EM são
melhores preditores de hipertensão futura do que as medidas de PA em repouso
(MATTHEWS et al., 1993 ). Durante os 3 minutos de EM houve aumento significativo da
frequência cardíaca em relação ao repouso tanto no grupo SED como no grupo FA. O
presente estudo não identificou aumento significativo da frequência cardíaca no grupo
SED quando comparado ao grupo FA. Este fato, pode se dá em virtude de uma maior
concentração de catecolaminas durante o repouso ou em resposta ao estresse. A associação
entre prática regular de exercício físico e diminuição de fatores de risco cardiovasculares já
estão bem estabelecidos na literatura (HAMER e STAMATAKIS, 2009). Estudos
anteriores que incluiram intervenção com o exercício físico apresentaram resultados
positivos na diminuição do IAH e a qualidade de vida indivíduos com AOS (SENGUL et
al, 2011; Kline et al., 2011). Sendo assim, a atividade física regular parece ser uma forma
de tratamento eficiente e de baixo custo no manejo da AOS, principalmente para os
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pacientes que não se adaptam ao tratamento convencional com uso noturno do dispositivo
de pressão positiva contínua nas vias aéreas.
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7 IMPLICAÇÃO CLÍNICA

O aumento da resposta vasodilatadora tem importantes implicações clínicas. O FSA
aumentado é um indicativo de melhor condição clínica do indivíduo e, ainda, importante
fator de prevenção de doenças cardiovasculares e risco cardíaco durante o EM em
pacientes com AOS moderada a grave.
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8 LIMITAÇÃO DO ESTUDO

O presente estudo apresenta limitações que devem ser observadas. A não realização
de exames de biomarcadores séricos como: ON, marcadores de estresse oxidativo e de
cortisol (principal hormônio do estresse) que limitam a explicação de possíveis
mecanismos fisiológicos envolvidos. No estudo não foi realizada a coleta de cortisol, no
entanto, os resultados da escala de percepção do estresse evidenciaram que tanto o grupo
SED como o grupo FA tiveram um nível de estresse leve (2 ± 0,3 e 2 ± 0,4
respectivamente) ao final do Stroop Color Word Test. Segundo, a avaliação do FSA pela
técnica de pletismografia de oclusão venosa estima somente a quantidade total de sangue
muscular na região do antebraço. Futuros estudos utilizando bloqueio farmacológico de
receptores adrenérgicos e colinérgicos são necessários para explicar os possíveis
mecanismos neurais e endoteliais envolvidos sobre a resposta vasodilatadora durante o
teste de EM nos pacientes com AOS moderada a grave.
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9 CONCLUSÃO

Pacientes com AOS sedentários apresentaram menor resposta vascular durante o
teste de EM quando comparados aos pacientes com AOS fisicamente ativos. O aumento da
resposta vasodilatadora durante o EM é indicativo de melhor condição clínica, sendo um
fator

preventivo

de

doenças

cardiovasculares

e

risco

cardíaco. Nossos

resultados evidenciam a importância da atividade física regular, em especial no momento
de lazer, como forma de tratamento não farmacológico param o aumento da resposta
vacular em pacientes com AOS moderada a grave.
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ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO-USP

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

____________________________________________________________________
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL
LEGAL
1.
NOME:
...........................................................

.:.............................................................................

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :

.M □ F □

DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO ................................................................................. Nº ...........................
APTO: ..................
BAIRRO:
........................................................................
.............................................................

CIDADE

CEP:.........................................
......................................................................

(............)

TELEFONE:

DDD

2.RESPONSÁVEL
..............................................................................................................................
NATUREZA
(grau
de
parentesco,
..................................................................................

tutor,

curador

LEGAL
etc.)

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M □ F □
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ...................
APTO: .............................
BAIRRO:
................................................................................
......................................................................
CEP:
..............................................
TELEFONE:
(............)..................................................................................

CIDADE:
DDD

55

_________________________________________________________________________
_______________________
DADOS SOBRE A PESQUISA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Resposta vascular durante o teste de
estresse mental em adultos fisicamente ativos e sedentários com apneia obstrutiva
do sono
2. PESQUISADOR : Rosyvaldo Ferreira Silva (Nº USP 9264234)
CARGO/FUNÇÃO: Aluno do Programa de Mestrado em Ciências da Atividade Física
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº. 110973 G/SP
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
RISCO MÍNIMO x
RISCO BAIXO

RISCO MÉDIO
□

□

RISCO MAIOR

□

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 2 anos

ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO-USP
1.

O Sr(a) está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa cujo objetivo é
avaliação da quantidade de sangue que passa no vaso (fluxo sanguíneo) do
antebraço, no repouso e durante o teste de estresse mental. Os achados desta
pesquisa podem esclarecer a influência do nível de atividade física no aumento do
volume de fluxo do vaso (vasodilatação) do antebraço no repouso e durante o
estresse mental em indivíduos com Apneia Obstrutiva do Sono. Um reduzido
volume no fluxo de sangue do antebraço no repouso e durante o estresse mental está
associado a doenças cardiovasculares.

2.

Descrição dos procedimentos:
Fluxo sanguíneo muscular: Trata-se de uma avaliação não-invasiva na qual um
silástico de mercúrio será colocado ao redor do antebraço, a 5 cm de distância do
cotovelo. O braço será elevado acima do nível do coração. Um manguito do punho
será inflado 1 minuto antes do início das medidas. Em intervalos de 15 segundos, o
manguito do braço será inflado acima da pressão venosa por período de 7 a 8
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segundos na qual será registrado o valor do fluxo sanguíneo muscular no repouso e
durante o estresse mental.
Teste de Estresse Mental. O Sr(a) será solicitado a falar rapidamente a cor da tinta
das palavras e não a palavra escrita que serão apresentadas numa cartela pelo
período de 3 minutos consecutivos. Ao final será questionado ao Sr(a) o nível de
estresse que sentiu durante o teste que vai de 0 (nenhum estresse a 5 muito, muito
estresse).
Questionário Internacional de Atividade Físicas: Será perguntado sobre suas
atividades no Trabalho, sua Locomoção, Lazer, Esporte, Exercícios e Atividades no
Lar.

3.

Descrição dos procedimentos rotineiros:
Eletrocardiografia: A frequência cardíaca (número de vezes que o coração bate por
minuto) será avaliada pelo eletrocardiograma por meio de eletrodos colocados no
peito.
Pressão arterial: A pressão arterial será avaliada durante o teste pela medida
oscilatória de pressão arterial com um manguito de pressão posicionado no
tornozelo. A pressão arterial também será avaliada na chegada do paciente para o
exame com o aparelho aneróide auscultatório posicionado no braço.

4.

Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2 e 3
Eletrocardiografia: Desconforto/Riscos mínimos.
Pressão arterial: Desconforto/Riscos mínimos.
Fluxo sanguíneo: Desconforto/Riscos mínimos.

5.

O senhor terá acesso, a qualquer tempo aos profissionais responsáveis pela pesquisa
para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é Rosyvaldo
Ferreira Silva, e a orientadora da investigação é, Linda Massako Ueno Pardi, que
podem ser encontrados na Escola de Artes, Ciências e Humanidade – EACH.
Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000 Ermelino Matarazzo, São Paulo - SP, CEP:
03828-000, Telefones: 3091-8181/ 3091-1013 e E-mail:rosyvaldo@hotmail.com

6.

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em
contato com o Comitê de Ética- EACH – endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000
Ermelino Matarazzo São Paulo - SP CEP: 03828-000 – Telefone: 3091-1046, Email:cep-each@usp.br
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7.

O Sr(a) terá liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar
de participar do estudo.

8.

Os resultados de seu exame serão analisados em conjunto com outros pacientes e
não serão fornecidos a ninguém, garantindo a sua privacidade.

9.

O Sr(a) terá o direito de ser mantido(a) atualizado sobre os resultados parciais das
pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento
dos pesquisadores.

Os dados de seus testes serão utilizados somente para esta pesquisa descrita neste
termo de consentimento.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que
foram lidas para mim, descrevendo o estudo” Resposta vascular durante o teste de
estresse mental em adultos fisicamente ativos e sedentários com apneia obstrutiva
do sono. Eu, discuti com Rosyvaldo Ferreira Silva, sobre a minha decisão em participar
nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha
participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo
e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo,
sem penalidades no meu atendimento nesta Instituição.
10.

11.

Este documento será assinado em duas vias, sendo que uma via ficará com o
participante e, a outra, com o pesquisador responsável.

------------------------------------------------Assinatura do paciente/representante legal

Data

/

/

------------------------------------------------------------------------Assinatura da testemunha

Data

/

/

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou
portadores de deficiência auditiva ou visual.
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(Somente para o responsável do projeto)
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.
------------------------------------------------------------------------Assinatura do responsável pelo estudo

Data

/

/
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