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RESUMO
Goya TT. Efeitos do treinamento físico na atividade nervosa simpática muscular e
desempenho executivo durante o Stroop Color Word Test em indivíduos com apneia
obstrutiva do sono [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo; 2017.

Introdução: Alterações autonômicas e reduzido desempenho cognitivo têm sido
reportados em pacientes com apneia obstrutiva do sono (AOS). Estudos anteriores
demonstraram que o treinamento físico (TF) reduz a atividade nervosa simpática
muscular (ANSM) durante testes que exige maior demanda cognitiva em pacientes
obesos e com insuficiência cardíaca. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito do TF na
ANSM e no desempenho executivo durante o teste de controle inibitório e sustentação da
atenção em pacientes com AOS. Métodos: Trinta e três pacientes com AOS (índice de
apneia e hipopneia = 43 ± 5 eventos por hora de sono, idade = 52 ± 1 anos, índice de
massa corporal = 30 ± 1 kg/m2) e sem outras comorbidades foram randomizados em grupo
não treinado (n = 15) e grupo treinado (n = 18). A ANSM (microneurografia), frequência
cardíaca (eletrocardiograma), pressão arterial média (método oscilométrico) foram
coletados durante 4 minutos em repouso seguido pela aplicação de 3 minutos do Stroop
Color Word Test (SCWT), conhecido como teste de estresse mental. O consumo de
oxigênio no pico do exercício (VO2 pico) foi avaliado pela ergoespirometria. O
desempenho executivo foi avaliado pelo total de cores corretas faladas durante 3 minutos
de SCWT. O TF consistiu de 3 sessões semanais de exercício aeróbio, exercícios resistidos
e flexibilidade pelo período 6 meses. Resultados: Os grupos foram semelhantes no início
do estudo em relação ao nível de escolaridade, mini exame de estado mental, índice de
massa corporal, VO2 pico, fração de ejeção, frequência cardíaca, pressão arterial de
repouso e percepção subjetiva de estresse (P > 0,05). O TF aumentou o consumo de
oxigênio pico (P < 0,05), reduziu o IAH (P < 0,05), índice de despertares (P < 0,05) e os
eventos de dessaturação de O2 durante o sono (P < 0,05). O TF também reduziu a ANSM
tanto na condição basal como durante o esforço cognitivo ao longo da aplicação do SCWT
(P < 0,05). No período pré e pós dos grupos não treinado e treinado, a frequência cardíaca
e pressão arterial média durante o SCWT não diferiu entre os grupos (P > 0,05), entretanto,
ambos os grupos apresentaram um aumento significativo (P < 0,05) da frequência
cardíaca (nos 3 minutos de SCWT) em relação ao basal e aumento da pressão arterial
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média (no 2º e 3º minutos de SCWT) em relação ao basal e ao 1º minuto de SCWT. Após
a intervenção o grupo treinado obteve maior quantidade de cores corretas faladas durante
3 minutos de SCWT quando comparado ao grupo não treinado (P < 0,05).
Conclusões: O TF reduziu a ANSM e melhorou o desempenho executivo durante o teste
de SCWT em pacientes com AOS. Estes efeitos estão associados a um menor risco de
eventos cardiovasculares, assim como melhor desempenho na realização de tarefas que
exijam maior demanda cognitiva nos pacientes com AOS moderada a grave.

Descritores: Exercício; sistema nervoso simpático; função executiva; apneia obstrutiva
do sono.
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ABSTRACT
Goya TT. Effects of exercise training on muscle sympathetic nervous activity and
executive performance during the Stroop Color Word Test in patients with obstructive
sleep apnea [Dissertation]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo"; 2017.

Introduction: Autonomic alterations and reduced cognitive performance have been
reported in patients with obstructive sleep apnea (OSA). Previous studies have shown that
exercise training (ET) reduces muscle sympathetic nerve activity (MSNA) during tests
that demand greater cognitive demand in obeses and heart failure patients. The aim of the
study is to evaluate the effect of physical training on MSNA and executive performance
during the inhibitory control and attention span test in patients with OSA. Methods:
Thirty-three patients with OSA (apnea and hyponea índex = 43 ± 5 events per hour of
sleep, age = 52 ± 1 years, body mass index = 30 ± 1 kg/m²) and without other
comorbidities were randomized into a untrained group (n = 15) and exercise-trained group
(n = 18). The MSNA (microneurography), heart rate (electrocardiogram), mean arterial
pressure ( oscillometric methods) were collected during 4 minutes at rest followed by the
3-minute application of the Stroop Color Word test (SCWT), known as mental stress test.
Oxygen consumption at peak exercise (VO2 peak) was evaluated by ergospirometry.
Executive performance was assessed by the total correct colors spoken during 3 minutes
of SCWT. The ET consisted of 3 weekly sessions of aerobic exercise, resisted exercises
and flexibility for the 6-month period. Results: The groups were similar in relation to
level of schooling, mini mental state examination, body mass index, VO 2 peak, ejection
fraction, heart rate, resting blood pressure and subjective perception of stress (P> 0.05).
The ET increased the peak oxygen consumption (P < 0.05), reduced AHI (P < 0.05),
arousal index (P <0.05) and O2 desaturation events (P <0.05) and weight (P < 0.05). The
ET also reduced MSNA both at baseline and during cognitive effort throughout the
SCWT application (P< 0.05). Heart rate and mean arterial pressure during SCWT did not
differ between groups (P> 0.05); however, both groups showed a significant increase (P<
0.05) in heart rate (in the 3 minutes of SCWT) in baseline and increase mean arterial
pressure (at the 2nd and 3rd minutes of SCWT) in relation to the baseline and at the 1st
minute of SCWT. The exercise-trained group obtained the highest amount of correct
colors spoken during 3 minutes of SCWT when compared to the control group (P< 0.05).
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Conclusions: The ET reduces MSNA and improves executive performance during the
SCWT test in patients with OSA. These effects are associated with a lower risk of
cardiovascular events, as well as better performance in tasks requiring greater cognitive
demand in patients with moderate to severe OSA.

Descriptors: Exercise, sympathetic nervous system, executive function, obstructive sleep,
apnea.

1. Introdução

Introdução 1

INTRODUÇÃO

A apneia obstrutiva do sono (AOS) é um distúrbio respiratório do sono que devido
ao colapso das vias aéreas superiores, apresentam eventos de obstruções parciais
(hipopneias) ou totais (apneias) do fluxo respiratório, com presença de esforços
respiratórios vigorosos, seguida pela queda de pelo menos 3% ou mais na saturação de
oxigênio1, ao final de cada evento ocorre despertar para restauração da passagem de fluxo
aéreo e esses eventos podem repetir durante todo o período do sono (figura 1)2.

Figura 1 - Representação do traçado da polissonografia de um paciente apresentando
apneia obstrutiva do sono

Observe a ausência do fluxo aéreo nasal (apneia) associada a esforço inspiratório torácico
e abdominal. Curva de oximetria revela queda da saturação de oxigênio (O 2) durante as
apneias.
EEG = canal de eletroencefalograma.
Fonte: Laboratório do sono FMUSP.

Os eventos de AOS, são avaliados pelo exame de polissonografia noturna, técnica
padrão-ouro que ocorre durante o período noturno e realizado em laboratório do sono. O
exame de polissonografia fornece informações detalhadas que indicam a existência de
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anormalidades dos eventos respiratórios, no índice de apneia e hipopneia (IAH), na
saturação da oxi-hemoglobina, na presença de despertares, no padrão do sono e roncos13

.
O diagnóstico da AOS é baseado pelo IAH, o qual é obtido pelo número total de

eventos apneicos e hiponeicos, dividido pelo tempo total de sono 4. O resultado obtido do
IAH e define a severidade da AOS (figura 2), pacientes que apresentam valores de IAH
entre 0 e 4,9 eventos por hora são classificados como normal, IAH entre 5 e 14,9 eventos
por hora de sono são classificados com AOS leve, aqueles com IAH entre 15 e 29,9
eventos por hora de sono são classificados com AOS moderada e os pacientes que
apresentam IAH ≥ 30 eventos por hora por sono são classificados com AOS grave1.

Figura 2 - Escala ilustrativa da classificação do índice de apneia e hipopneia (IAH).

Dados epidemiológicos demonstraram no início da década de 90 nos Estados
Unidos, que a prevalência da AOS com IAH ≥ 15 eventos/hora de sono foi estimada em
9% nos homens e 4% nas mulheres com idade entre 30 e 60 anos³. No Brasil, esses dados
são alarmantes; estudo realizado na região metropolitana de São Paulo mostrou que a
prevalência de AOS em pacientes com idade entre 20 a 80 anos foi de 25% em homens e
9,6% em mulheres apresentaram IAH > 15 eventos/hora de sono, constatando que um a
cada três brasileiros atendem os critérios para AOS5.
A AOS é mais prevalente em homens, pacientes com sobrepeso e obesidade5,6 e
aumenta em ambos os gêneros com o avançar da idade5. Outros fatores que corroboram
para aumento do IAH incluem retrusão maxilar, diminuição mandibular, aumento do
tamanho da língua, palato mole e posição inferior do osso hióide, essas anormalidades
crânio-facial leva a um estreitamento na via aérea da faringe em pacientes com AOS7;8.
Durante os eventos de AOS, ocorre hipóxia intermitente, hipercapnia,
dessaturação da oxihemoglobina, variações da pressão intratorácica, elevação da pressão
arterial que cronicamente causam a inflamação, lesão do endotélio, aumento da atividade
nervosa simpática (ANSM), fragmentação do sono (despertares)2;9. As altas exposições
dessas alterações durante o sono refletem em sérias consequências durante a vigília,

Introdução 3

incluindo fadiga, além de déficits cognitivos que afetam a memória, atenção, função
executiva10;11. A sonolência excessiva diurna10 presente nestes pacientes estão associados
a elevadas chances de dormir ou ficar sonolento durante uma tarefa importante que
demandam altos níveis de atenção, aumentando três vezes mais a chance de acidentes
automobilísticos ou de trabalho, morbidade e mortalidade nesta população12;13. Outra
consequência da AOS é o, aumento do risco cardiovascular como hipertensão2, e doenças
como infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral14 e
diabetes13.

1.1

Atividade nervosa simpática muscular (ANSM) na AOS
Pacientes com AOS apresentam hiperativação simpática2. Nosso estudo prévio

demonstrou maior ANSM no grupo AOS com IAH > 15 eventos por hora de sono (41±3)
quando comparado com o grupo controle IAH < 15 eventos por hora de sono (28±2)15.
Diversos fatores corroboram para o aumento da atividade nervosa simpática na AOS entre
eles o aumento da sensibilidade dos quimiorreceptores periféricos e centrais.
Os quimiorreceptores periféricos e centrais respondem às alterações nas
concentrações químicas do sangue arterial desempenhando um papel importante no
controle da ventilação e ativação simpática16;17. Os quimiorreceptores periféricos estão
localizados nos corpos carotídeos e aórticos na região da artéria carótida interna e arco da
aorta, respectivamente, respondem principalmente pela hipóxia2;13;16. Os corpos
carotídeos são altamente vasculares, sendo o principal local de controle do
quimiorreceptor para a hipóxia e fazem ligação nas terminações nervosas do nervo
glossofaríngeo que posteriormente encaminham informações ao núcleo do trato solitário,
no centro respiratório dorsal do bulbo. Na ocorrência das apneias sem aumento da
ventilação, os quimiorreceptores periféricos ativam o tráfego simpático aumentando
simultaneamente a atividade vagal ao coração e a vasoconstrição periférica16;17. Os
quimiorreceptores centrais estão localizados na região do bulbo ventrolateral no tronco
cerebral16. Os quimiorreceptores centrais respondem a hipercapnia que resultam na
elevação na concentração do dióxido de carbono (CO2) e acúmulo de íons H+ 2;13;16. Em
resposta as alterações dos quimiorreceptores hipóxicos e hipercapnicos a hiperventilação
é responsável por inibir os aumentos simpáticos18, restaurando as condições ideais dos
quimiorreceptores.
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Outro mecanismo que se encontra alterado na AOS que contribuem para a
hiperativação simpática são os barorreceptores. Os estudos têm mostrado que o
barorreflexo está alterado em pacientes com AOS (aumento ou diminuição para o coração
e periferia). Os barorreflexos arteriais, localizados no arco aórtico e seio carotídeo
também têm uma poderosa influência inibitória sobre os quimiorreflexos estando
intimamente ligados. Quando ocorre hiperventilação, as respostas cardiovasculares
mediadas pelos quimiorreflexos são inibidos devido ao estiramento dos aferentes
torácicos. O mecanismo de feedback negativo opera dentro do sistema cardiovascular
quando ocorre aumento da PA ativando os barorreceptores arteriais enviando informações
ao núcleo do trato solitário, que irá estimular o bulbo ventrolateral caudal, deixando de
estimular o bulbo ventrolateral rostral, inibindo a resposta quimiorreflexa19. Esta
interação entre os barorreceptores e os quimiorreceptores são devido à grande
proximidade nos núcleos reticulares solitários e paramedianos na medula facilitando as
conexões interneuronais entre esses reflexos18;19. As respostas quimiorreflexas a hipóxia
e hipercapnia são perturbadas todas as noites nos pacientes com AOS. Como visto
anteriormente, os quimiorreflexos tem a capacidade de induzir vasoconstricção com picos
de pressão, bradiarritmias e pode ter importantes implicações para a fisiopatologia nesses
pacientes16.
Estudo prévio reportou a associação entre a obesidade e o aumento da ANSM
independente da presença da AOS20. Estes autores estudaram 30 indivíduos obesos sendo
que 9 indivíduos apresentaram AOS e 25 indivíduos com peso normal apenas 1 indivíduo
apresentou AOS. Utilizando a técnica de microneurografia os pesquisadores coletaram os
sinais da atividade simpática e observaram que a ANSM em indivíduos com obesos e
com AOS apresentou 41 disparos simpáticos por minuto, obesos sem AOS 28 disparos
por minuto e indivíduos normais 25 disparos por minuto. Os pesquisadores encontraram
que indivíduos obesos sem AOS não apresentam aumento da ANSM em comparação com
indivíduos com peso normal, levando a concluir que a obesidade sem AOS não é
acompanhada pelo aumento da atividade simpática aos vasos sanguíneos musculares20.
Adicionalmente Drager et al.21 demonstraram que pacientes sem nenhum fator de risco,
mas com a presença de AOS grave já apresentam sinais precoces de aumento da rigidez
arterial. Esta rigidez pode afetar a transdução do sinal de PA contribuindo para alteração
na sensibilidade baroreflexa em pacientes com AOS. De fato, no estudo conduzido por
Toschi-Dias et al.22, comparando pacientes com síndrome metabólica com AOS e sem
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AOS, o estudo demonstrou que a presença da AOS na síndrome metabólica exerce um
efeito aditivo exacerbado na função autonômica diminuindo a sensibilidade do controle
barorreflexo arterial levando um aumento no atraso do tempo da resposta barorreflexa da
ANSM.
Além disso, recentes estudos têm mostrado associação entre o mecanismo central
e ativação simpática em pacientes com AOS23;24. Estes autores observaram alterações
estruturais e funcionais no cérebro e hiperatividade simpática23;24. Henderson et al.7
observou atraso nos sinais de ressonância magnética funcional com redução da ativação
cerebral em pacientes com AOS. Recentemente, gravações da ANSM simultaneamente
com a ressonância magnética funcional do cérebro mostrou que pacientes com AOS que
apresentaram níveis elevados da ANSM e pressão arterial e tiveram maior intensidade no
sinal de ressonância magnética funcional na região do córtex pré-frontal24. Esta área
cerebral está envolvida na modulação da saída simpática25 e diretamente relacionada à
atenção e funções executivas.

1.2

Funções executivas na AOS

De uma maneira mais simples, pode-se dizer que a cognição é uma forma de como
o cérebro percebe, aprende, recorda e pensa sobre toda informação captada por meio dos
cinco sentidos. Este processo da aquisição do conhecimento se dá através da percepção,
da atenção, associação, memória, raciocínio, juízo, pensamento e linguagem. A atenção
é uma função cognitiva fundamental do ser humano, sendo capaz de responder
principalmente a estímulos que são significativos, mantendo o foco em uma tarefa,
mesmo com outras interferências locais26. A atenção pode ser entendida como: 1) atenção
dividida, é a capacidade do paciente manter a atenção em dois estímulos
simultaneamente, 2) atenção sustentada, é a capacidade do paciente manter a atenção ao
longo do tempo e 3) atenção seletiva, é a capacidade do paciente focar atenção em uma
tarefa e ignorar outros estímulos do ambiente27;28.
As funções executivas são capacidades do paciente em desempenhar tarefas como
planejamento, estratégias cognitivas, organização, controle inibitório, tomada de
decisões, resolução de problemas e solicitação de esforço do processamento atencional
10;29;30

. Em outras palavras, as funções executivas permitem ao indivíduo a habilidade em

direcionar e sustentar uma organização, orientação aos objetivos e escolher a melhor
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estratégia para situações problemáticas. As funções executivas podem ser avaliadas
através dos testes neuropsicológicos: Wisconsin Card Sorting Test, Trail Maiking Test,
Stroop Color Word Test, Go no Go Task10;11;15;29;31. Diversos estudos têm encontrado
durante as tarefas de atenção e controle inibitório uma maior atividade elétrica cerebral e
fluxo sanguíneo cerebral, principalmente nas áreas do giro cingulado anterior, lobo
frontal e córtex pré-frontal28;30;32. Kawashima et al32 mediu mudanças do fluxo sanguíneo
cerebral regional durante uma tarefa visual, ele utilizou a técnica de tomografia por
emissão de pósitrons com injeção de radiofármaco pelo período de 60 segundos e
observou o fluxo sanguíneos em áreas específicas do córtex pré-frontal.
Os declínios cognitivos estão presentes em pacientes com AOS, principalmente
demonstrando relação positiva no declínio das funções executivas11;15;31;33, que incluem
tempo de reação10, aumento dos erros e declínio nas respostas corretas10;15. No caso da
AOS, o declínio da atenção sustentada pode comprometer a capacidade de manter a
atenção ao longo do tempo, prolongamento do tempo de resposta ou ausência de resposta,
aumento dos erros e comprometimento da capacidade de realizar mais de uma tarefa
simultaneamente. Além disso, a memória também está afetada na AOS11 comprometendo
a habilidade em registrar, armazenar, reter e recuperar as informações10. No estudo prévio
conduzido por nosso grupo 15 observamos que pacientes com AOS moderada a grave
apresentaram redução do número de palavras totais (figura 3A), aumentaram o número
de erros (figura 3B) e reduziram o número de respostas corretas (figura 3C) durante o
SCWT quando comparado com grupo controle.
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Figura 3 - Desempenho do SCWT em pacientes com AOS versus Controle.

A) Número de respostas faladas; B) Número de Erros; C) Número de respostas corretas.
Fonte: Goya et al., 201615.
Adicionalmente, neste estudo prévio 15 encontramos uma correlação positiva entre
o número de erros e o IAH (Figura 4A); número de erros e índice de despertares (Figura
4B) e uma correlação inversa entre o número de erros e na saturação mínima de O2
(Figura 4C)15. Reforçando desta maneira que quanto maior a gravidade do sono, maior é
a disfunção executiva em adultos.

Introdução 8

Figura 4 - Correlação entre número de erros e variáveis do sono.

A) Número de erros X Índice de apneia e hipopneia; B) Número de erros X índice de
despertares; C) Número de erros X saturação mínima de O2.
FONTE: Goya et al.,15 2016.

Estudos utilizando a neuroimagem demonstraram que pacientes com AOS
apresentaram alterações estruturais e funcionais no cérebro 11;23;24;31. Canessa et al. 201011,
avaliou 17 pacientes com AOS grave com idade entre 30 a 55 anos e comparou com 15
pacientes controles saudáveis, no estudo ela observou que pacientes com AOS
apresentaram alteração do volume da substância cinzenta cerebral e desempenho reduzido
no teste SCWT11. As regiões cerebrais afetadas em pacientes com AOS são: córtex
parietal, temporal, hipocampo, cerebelar e principalmente o córtex frontal11;34 e associado
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com desempenho no SCWT. Os declínios cognitivos na OSA podem ser explicados pelos
episódios de hipóxia intermitente ocorrida pelos eventos apneicos, aumentando o estresse
oxidativo no tecido cerebral10, córtex e hipocampo 35, levando dano ao sistema cognitivo
10

e associada ao aumento da apoptose35.
Eventos hipóxicos e hipercapnicos afetam rapidamente o hipocampo pela alta

sensibilidade à hipóxia e a inervação de pequenos vasos35, resultando em desempenho
reduzido das funções executivas devido ao dano diretamente no hipocampo ou pela
conectividade alterada do córtex parietal e pré-frontal11;34;36. Os estudos sustentam a
hipótese da hipóxia intermitente em pacientes com AOS acarreta a exacerbação da ANSM
durante o sono2 e diminuição dos mecanismos de proteção vascular 37. Em estudo prévio
de nosso laboratório 15, pacientes com AOS moderada a grave apresentou maior ANSM
no basal e durante o SCWT quando comparado com o grupo AOS, também encontramos
aumento significativo da ANSM no terceiro minuto do SWCT quando comparado com o
basal. No entanto, não encontramos uma correlação da ANSM com o número de erros,
redução do número de respostas corretas e número de respostas totais durante o terceiro
minuto do SCWT. Porém, pacientes com AOS que apresentaram níveis elevados da
ANSM e pressão arterial apresentaram maior intensidade no sinal ressonância magnética
funcional na região do córtex pré-frontal24 associados a mudanças estruturais e funcionais
no cérebro23;24;37;38.

1.3

Efeitos do treinamento físico

Diversos estudos têm descrito a importância do treinamento físico (TF) na
prevenção e tratamento de doenças crônicas acrescentando melhor prognóstico para o
sistema cardiovascular39;40, função cognitiva41;42 além da redução do peso corporal e
melhora do consumo de oxigênio pico (VO2pico)43;44. A modificação do estilo de vida por
meio de dieta e exercícios, como tratamento para melhora do IAH em pacientes obesos
com AOS tem sido recomendada pela American Academy of Sleep Medicine. Em
pacientes com AOS, o sedentarismo é considerado um fator de risco para saúde, sendo
considerado modificável45, ou seja, baixos níveis de exercícios contribuem para aumento
da incidência da gravidade da AOS46.
Estudos prévios demonstraram que a intervenção com o TF promoveu melhora na
gravidade da AOS e qualidade do sono em pacientes com insuficiência cardíaca e AOS47
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e em pacientes com AOS somente48;49. Também houve melhora na gravidade da AOS em
pacientes com síndrome metabólica e AOS50. Na tentativa de avaliar o efeito do TF em
pacientes com AOS, Kline et al. 48 recrutou 43 pacientes com idade entre 18-55 anos, com
IAH > 15 eventos/hora de sono e os randomizou em grupo controle e grupo exercício. O
grupo exercício (n = 27 pacientes) realizou TF 4 vezes/semana pelo período de 3 meses
e realizou 150 min/semana de atividade aeróbica com intensidade moderada (60%
frequência cardíaca reserva), seguido de treinamento de resistência 2 vezes/semana
incluindo duas séries de 10-12 repetições para 8 tipos de exercícios. Os resultados
mostram que 25% dos pacientes submetidos ao TF tiveram redução de 50% e 63%
apresentaram redução do IAH de 20%48.
Outra condição presente em pacientes com AOS sem outras comorbidades é a
presença exacerbada da ANSM2;15. Estudos anteriores demonstraram o efeito TF na
ANSM em pacientes com síndrome metabólica50, e em pacientes com insuficiência
cardíaca47 ambos com a presença de AOS, observaram que o TF aeróbio foi capaz de
diminuir níveis exacerbados de atividade simpática. A avaliação do efeito do TF e dieta
hipocalórica foi proposta por Maki Nunes et al.50, foram recrutados 16 pacientes para a
realização de dieta e TF (grupo exercício) e 8 pacientes sem intervenção (grupo controle),
todos os pacientes apresentaram diagnóstico para AOS com IAH > 15 eventos por hora
de sono, o TF consistiu em sessões de 60 minutos, 3 vezes/semana pelo período de 4
meses, os pacientes realizaram exercício aeróbio de ciclo ergômetro com intensidade
entre o limiar anaeróbio e ponto de compensação respiratória obtido no teste
cardiopulmonar. Os resultados mostraram que o TF reduziu a ANSM nos pacientes com
síndrome metabólica e AOS, explicado pela melhora da sensibilidade quimiorreflexa
periférica e hipersensibilidade ventilatória central, sendo que o mecanismo de atenuação
da resposta quimiorreflexa foi com a redução do IAH e aumento da dessaturação mínima
de O2 durante o sono.
Ray C. e Carter JR51 avaliou o efeito do TF na ANSM em repouso e durante o
estresse mental em jovens saudáveis e encontrou que o TF não foi capaz de reduzir a
ANSM após 8 semanas de exercício aeróbio, 4 vezes/semana durante 60 minutos à 80%
da frequência cardíaca (FC) máxima. O autor conclui que o TF não reduz a resposta da
ANSM ao estresse mental em jovens saudáveis sugerindo que a redução da ANSM com
o TF ocorre em pacientes com doenças cardiovasculares por apresentarem níveis basais
mais elevados51. Um outro estudo prévio realizou intervenção de 4 meses de dieta e TF
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supervisionado em 22 mulheres obesas. A dieta incluiu a restrição calórica de 500 á 1000
kcal ao dia e o TF 3 vezes por semana. Cada sessão incluiu aquecimento, exercício
aeróbio (com intensidade entre o limiar aeróbio e o ponto de compensação respiratória),
exercícios localizados e alongamento. Os pacientes que realizaram a intervenção
apresentaram diminuição da ANSM no basal e durante o SCWT43, porém o estudo não
especificou se as diminuições da ANSM foram somente pela dieta, pelo TF ou se
houvesse combinação entre dieta e TF.
Outro fator importante em pacientes com AOS é a redução do desempenho
executivo15. A intervenção com o TF tem mostrado que pode melhorar a função
executiva52 em jovens adultos53 e idosos54 sem diagnóstico de AOS. Lucas et al 201242
compararam 17 indivíduos jovens e 9 indivíduos idosos todos sedentários, sem uso de
medicamento e histórico de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e respiratórias.
Avaliaram agudamente a função executiva pelo SCWT em repouso e durante o esforço
com intensidade de 30% e a 70% da FC obtida em teste de capacidade aeróbia máxima
em ciclo ergômetro. Eles observaram que o volume sanguíneo cerebral foi aumentado no
repouso e também com resposta preservada nas intensidades de 30% e a 70% da FC em
ciclo ergômetro durante o SCWT42. Os fatores neurais, humorais e metabólicos parecem
ser os candidatos mais prováveis para melhoria relacionada ao exercício na cognição. O
autor sugere que tanto os mais jovens quanto os mais velhos podem melhorar a cognição
com o exercício 42. Em adição, Leckie et al.52 avaliou o efeito do TF em idosos por 12
meses sobre o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) e desempenho executivo,
foram recrutados 92 pacientes divididos em dois grupos (grupo caminhada nº 47 e grupo
controle nº 45). A intensidade do TF do grupo caminhada foi de 60% a 75% da frequência
cardíaca de reserva obtida na avaliação de capacidade aeróbia e o grupo controle realizou
exercícios de alongamento e tonificação realizando 4 exercícios de tonificação muscular
com halteres ou bandas elásticas, 2 exercícios de equilíbrio, 1 sequência de yoga e 1 de
livre escolha. Os resultados demonstraram que o BDNF mediou a associação entre a
intervenção de 12 meses do exercício e melhora na função executiva. Não foram
observados resultados positivos para o grupo controle principalmente em idosos com
idade acima de 65 anos, ou seja, a modificação do nível de BDNF é importante para que
o exercício exerça influência na função executiva em idosos.
Atualmente, a prática regular de exercícios físicos também tem sido recomendada
como tratamento para os pacientes com AOS. No entanto, os efeitos do TF ainda não
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foram totalmente investigados em pacientes com AOS46, em especial os efeitos do TF
sobre a ANSM e desempenho executivo durante a realização de uma tarefa de maior
demanda cognitiva que induz uma condição de estresse mental.

2. Objetivos
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OBJETIVOS

2.1 Objetivos gerais

Avaliar o efeito do TF sobre a ANSM e desempenho executivo durante o teste de
controle inibitório e sustentação da atenção, também conhecido como teste de estresse
mental, em pacientes com AOS moderada a grave.

2.2 Objetivos específicos

1) Comparar o efeito do TF sobre a ANSM durante o SWCT em pacientes com
AOS moderada a grave.
2) Comparar o efeito do TF sobre o desempenho executivo durante SWCT em
pacientes com AOS moderada a grave.
3) Comparar o efeito do TF na gravidade do sono em pacientes com AOS
moderada a grave.

3. Hipóteses
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HIPÓTESES

O TF diminui a resposta da ANSM, melhora o desempenho executivo durante o
SCWT e a gravidade do sono em pacientes com AOS moderada a grave.

4 Materiais e Métodos
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MATERIAIS E MÉTODOS

4.1.

Casuística
Homens e mulheres de 40 a 65 anos de idade foram convidados na comunidade

(amigos e parentes que manifestaram interesse pelo estudo) com suspeita ou queixa de
sono inadequado. Os indivíduos que preencheram os critérios de inclusão do estudo foram
encaminhados para o exame de polissonografia noturna convencional no Laboratório do
Sono, do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), no período de 2010 a 2016, como parte de
um grande estudo sobre o efeito do TF na estrutura e metabolismo cerebral, em pacientes
com apneia obstrutiva do sono. Dos 98 pacientes selecionados, 46 não apresentaram
diagnostico da AOS (índice de apneia hipopneia do sono > 15 eventos por hora de sono),
2 apresentaram disfunção ventricular sistólica assintomática, 6 eram hipertensos e foram
excluído do protocolo (Figura 5). Restaram 44 pacientes com AOS moderada a grave que
foram randomizados 1 a 1. Isto é 1 paciente para o grupo não treinado e o paciente
seguinte para o grupo treinado. Após a randomização o grupo sem intervenção (não
treinado) contou com 22 pacientes e o grupo com intervenção do exercício físico (grupo
treinado) contou com 22 pacientes iniciais. No período de coleta de dados basais, 2
pacientes do grupo não treinado foram exclusos por não apresentarem um sinal adequado
de ANSM durante o SCWT. Dois pacientes do grupo treinado foram exclusos por não
apresentarem um sinal adequado de ANSM. No grupo não treinado, 1 paciente passou a
utilizar o dispositivo de pressão positiva nas vias aéreas (CPAP); 4 pacientes não
finalizaram os exames do protocolo e foram exclusos do protocolo. No grupo treinado 2
desistiram de participar do TF no decorrer do programa e foram excluídos do protocolo.
Como não havia nenhum estudo prévio publicado investigando o efeito do TF na
ANSM em pacientes com AOS sem outras comorbidades, a amostra deste estudo foi
calculada baseada no estudo de prevalência da AOS na cidade de São Paulo 5. O presente
estudo foi aprovado pela comissão Cientifica do Instituto do Coração (SDC 3536/10/125)
e pelo Comitê de Ética em Pesquisa (ANEXO A) para Análise de Projetos de Pesquisa
do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(CAPPesq 0833/10) e registrado no Clinical Trials “NCT002289625”. Todos os
pacientes que participaram do protocolo foram informados sobre os procedimentos da
pesquisa e assinaram ao termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO B).
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Figura 5 - Fluxograma de entrada de pacientes no estudo.

Legenda: IAH = Índice de apneia e hipopneia; AOS = Apneia Obstrutiva do Sono; ANSM
= atividade nervosa simpática muscular; CPAP = dispositivo de pressão positivas nas vias
aéreas superiores.

4.2.

Critérios de inclusão

Os critérios de inclusão do estudo foram:
•

Homens, mulheres saudáveis com idade cronológica entre 40 - 65 anos;

•

Sedentários (que não realizam exercício físico estruturado em uma
frequência menor que 1vez/semana, por mais de 3 meses consecutivos);

•

Índice de massa corporal < 40 kg/m2;

•

Pressão arterial < 140/90mmHg;
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•

4.3.

Índice de apneia e hipopneia ≥ 15 eventos por hora de sono.

Critérios de exclusão

Os critérios de exclusão do estudo foram:
•

Alterações no exame de ecocardiograma (disfunção sistólica, doença
cardiovascular);

•

Anormalidades

no

teste

ergoespirométrico

(alterações

no

eletrocardiograma, pressão arterial de repouso e durante o exercício que
impediu a realização do TF);
•

Histórico de presença de doenças pulmonares, insuficiência renal,
transtornos psiquiátricos, dependência de álcool e/ou outras substâncias,
tabagistas e presença de outras condições médicas gerais avaliadas por um
questionário realizado por um médico do Laboratório do Sono.

4.4.

•

Trabalho em turno noturno;

•

Não tolerar alguma avaliação prévia;

•

Frequência inferior a 75 % ao programa de exercício físico;

•

Passar a usar medicações durante o período controle ou intervenção;

•

Não realizar as avaliações finais;

•

Participação em outros programas de TF.

•

Escolaridade < que 2 anos de estudo

Medidas e procedimentos

Pressão arterial (PA)

A PA de repouso foi aferida pelo método auscultatório utilizando um
esfigmomanômetro analógico pelo menos em 3 dias diferentes pelo mesmo avaliador. Em
mulheres não menopausadas, a avaliação da ANSM e as variáveis hemodinâmicas foram
avaliadas de 1 a 5 dias após o período menstrual com o intuito de minimizar a influência
dos hormônios reprodutores femininos nas variáveis hemodinâmicas, cognitivas e nível
de estresse. Todos os sujeitos da pesquisa que atenderam os critérios de inclusão e
exclusão realizaram os seguintes questionários:
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Escala de sonolência de Epworth (Epworth sleepiness scale)

A escala de sonolência de Epworth é uma avaliação da sonolência diurna com
base na chance de cochilar em diferentes situações. Para tal fim foi utilizada uma escala
com graduações de 0 a 3 com base nos seguintes parâmetros: 0 - nenhuma chance de
cochilar; 1 - pequena chance de cochilar; 2 - probabilidade média de cochilar e 3 - grande
probabilidade de cochilar. As situações avaliadas para a chance de cochilar foram:
assistindo televisão, andando de carro como passageiro durante uma hora, ao deitar-se à
tarde para descansar quando possível sentado conversando com alguém, sentado quieto
após o almoço sem ingestão de bebida alcoólica e no carro parado no trânsito durante
alguns minutos. O escore varia de 0 a 24 e pontuações acima de 10 pontos indicaram que
os pacientes apresentam grande probabilidade de dormir durante o dia e pontuações acima
de 16 pontos indicam sonolência excessiva diurna grave que pode ser indicativo de apneia
do sono55.

Inventário de depressão de Beck
O inventário de depressão de Beck56 é uma escala que consiste em 21 itens,
incluindo sintomas e atitudes, cuja intensidade varia de 0 a 3. Os itens referiam-se a
tristeza, pessimismo, sensação de fracasso, falta de satisfação, sensação de culpa,
sensação de punição, auto depreciação, auto acusações, ideias suicidas, crises de choro,
irritabilidade, retração social, indecisão, distorção da imagem corporal, inibição para o
trabalho, distúrbio do sono, fadiga, perda de apetite, perda de peso, preocupação somática,
diminuição de libido. Pacientes com pontos de corte: menor que 10 pontos indicavam
sem depressão ou depressão mínima57. Os valores básicos são: 0-9 indicam que o
indivíduo não está deprimido, 10-18 indicam depressão leve a moderada, 19-29 indicam
depressão moderada a severa e 30-63 indicam depressão severa. Valores maiores indicam
maior severidade dos sintomas depressivos.

Inventário de ansiedade de Beck
O inventário de ansiedade de Beck58 é uma escala que consiste em 21 questões de
múltipla escolha, perguntas de auto avaliação sobre a percepção de ansiedade por parte
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do paciente ao longo da semana anterior. As perguntas avaliaram diferentes sintomas de
ansiedade tais como sudorese, taquicardia, irritabilidade e falta de ar. Cada pergunta
possui quatro alternativas de resposta: não, levemente, moderadamente ou severamente.
O paciente selecionou uma alternativa para cada pergunta. Os valores básicos são: 0-10
indicam que o indivíduo apresenta grau mínimo de ansiedade, 11-19 indicam ansiedade
leve, 20-30 indicam ansiedade moderada e 31-63 indicam ansiedade severa.

Mini exame do estado mental
O mini exame do estado mental59 é um teste de rastreio que visa avaliar funções
cognitivas. Foi composto por questões simples de orientação, memória e atenção, também
avaliou habilidades de nomeação, seguir comandos verbais e escritos, copiar desenho (um
polígono complexo) e de escrever. Teve como vantagens sua ampla aceitação como
instrumento de avaliação (“screening” cognitivo), sua brevidade na aplicação e sua
comprovada validade e confiabilidade.

Quociente de inteligência estimado (QI)

O teste fornece o escore de quociente de inteligência estimado através dos
subtestes vocabulário e matrizes60. Este instrumento apresenta uma excelente
normatização, com alta validade e fidedignidade.

Polissonografia noturna convencional

A avaliação da AOS foi realizada conforme o método descrito anteriormente (Iber
20071). Todos os participantes foram submetidos a uma polissonografia noturna (Embla
N7000, Medcare Flaga, Reykjavik, Islândia). A monitorização incluiu coleta dos sinais de
eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiografia submentoniana e tibial, medições
de fluxo de ar (termistor oronasal e cânula de pressão), e movimentação da caixa torácica
e abdominal por meio de cintas, medida da saturação da oxihemoglobina por oximetria de
pulso, eletrocardiograma (registro de uma derivação precordial), (Figura 6). Os eventos de
apneias obstrutivas foram definidos como redução maior ou igual a 90% da amplitude
respiratória por pelo menos 10 segundos. As hipopnéias foram definidas como redução
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maior ou igual a 50% da amplitude respiratória por pelo menos 10 segundos associada
com dessaturação de oxigênio maior ou igual a 3%1. O IAH foi definido como um índice
do número de eventos de apneia e hipopneia por hora de sono. Os estágios do sono foram
classificados de acordo com os critérios da Academia Americana de Medicina do Sono.
Todos os pacientes com IAH de origem obstrutiva ≥ que 15 eventos/hora de sono foram
identificados com AOS e em seguida randomizados para o grupo treinado ou grupo não
treinado.

Figura 6 - Avaliação da Polissonografia no laboratório do sono

Fonte: Laboratório do Sono
Exames sanguíneos

A coleta de sangue por punção de veia periférica para a realização de exames
sanguíneos foi realizada em jejum de 8 a 10 horas para análise do hemograma, glicemia,
triglicérides, colesterol e frações. A coleta e análise foram realizadas pelo setor de Coleta
e Análises Clínicas do InCor-FMUSP.
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Exame ecocardiográfico de repouso

A função ventricular foi avaliada através de um equipamento de ultrasom (Figura
7) (Vivid E9, GE Healthcare, Wauwatosa, WI, EUA) com o uso de transdutor
multifrequencia de 4 MHz. O exame ecocardiográfico foi realizado através de um
ecocardiograma bidimensional completo em repouso, cujo objetivo foi excluir a presença
de cardiopatia estrutural. Os volumes do ventrículo esquerdo e fração de ejeção do
ventrículo esquerdo (FEVE) foram analisados por meio do exame bidimensional-cortes
duas e quatro câmaras pelo método de Teichholz. Todos os sujeitos da pesquisa foram
submetidos ao ecocardiograma realizado por um ecocardiografista “cego” que não
conhecia o histórico do paciente, apenas a polissonografia antes de monitoramento. A
realização, análise e laudo de todos os ecocardiogramas foram realizadas pelo mesmo
médico ecocardiografista.

Figura 7 - Avaliação da função cardíaca pela ecocardiografia transtorácica basal.

Fonte: Unidade de reabilitação cardiovascular e fisiologia do exercício do instituto do
coração (InCor – FMUSP)

Avaliação da capacidade cardiorrespiratória

A avaliação da capacidade funcional (Figura 8) foi realizada através da medida do
VO2pico na intensidade máxima do exercício (Vmax Encore 29 System, VIASYS
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Healthcare Inc., Yorba Linda, CA, EUA), através de um cicloergômetro de membros
inferiores (Via Spring 150P, Ergoline, Bitz Alemanha). Foi utilizado protocolo de rampa
com aumento constante de carga com incrementos de 5 a 20 W/ min, com velocidade
entre 60 a 70 rotações por minuto até a exaustão. A partir das análises da ventilação
pulmonar e das concentrações dos gases expirados, foram calculados os valores de
consumo de oxigênio (VO2pico) e a produção de dióxido de carbono determinados pela
troca gasosa a cada respiração e convertidos em média de 30 segundos. A capacidade
cardiorrespiratória máxima foi considerada através do VO2 obtido no pico do esforço,
quando o paciente se encontrou em exaustão e não conseguiu manter a velocidade do
ergômetro.

Figura 8 - Avaliação da capacidade funcional pelo teste cardiopulmonar em esforço
máximo em cicloergômetro.

Fonte: Unidade de reabilitação cardiovascular e fisiologia do exercício do instituto do
coração (InCor – FMUSP)
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Avaliação da ANSM, PA e FC

A ANSM foi avaliada pela técnica de microneurografia (Figura 9) que consiste na
medida direta da atividade do nervo fibular. Os registros foram obtidos através da
implantação de um microeletrodo no nervo fibular e de um microeletrodo de referência à
aproximadamente 1 a 2 cm de distância entre eles. Os eletrodos foram conectados a um
pré-amplificador e o sinal do nervo alimentado através de um filtro passa-banda, em
seguida, dirigido a um discriminador de amplitude para armazenagem em osciloscópio e
em caixa de som. Para fins de registro e análise, o neurograma filtrado é suprido através
de um integrador de capacitância-resistência para a obtenção da voltagem média da
atividade neural. A ANSM foi avaliada através de um registro on-line da atividade do
nervo fibular em um computador pelo programa WINDAQ. O sinal da ANSM foi gravado
e analisado posteriormente, através da contagem do número de descargas ocorridas por
minuto. Essa técnica tem sido validada e empregada em estudos de laboratório em
humanos40.
A PA sistólica, PA diastólica e PA média no repouso e durante o teste de SCWT
foram medidos continuamente através de um cuff conectado no monitor de PA e a FC foi
obtida através do eletrocardiograma de 3 derivações.

Figura 9. Avaliação da atividade nervosa simpática muscular pela técnica de
microneurografia.

*

* **
**

* ** *

*
*

*

55seg
sec
1 = microeletrodo inserido no nervo fibular, 2 = microeletrodo referência inserido na pele.
Registro de 20 segundos da atividade nervosa simpática muscular (ANSM) em paciente
com apneia obstrutiva do sono (direita).
Fonte: Unidade de reabilitação cardiovascular e fisiologia do exercício do instituto do
coração (InCor – FMUSP)
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Avaliação do Stroop Color Word Test

O Stroop Color Word Test (SCWT) (figura10) consiste na capacidade em inibir o que
está escrito e dizer a cor da tinta61;62, processado pelo estímulo visual contínuo e conflito
cognitivo. A avaliação das funções executivas foi quantificada pela soma das palavras
corretas (cores faladas – cores erradas) durante o SCWT. O SCWT também tem sido
utilizado juntamente com a técnica de microneurografia na tentativa de compreender a
influência da ANSM sobre respostas fisiológicas durante o SCWT. Sendo que o mesmo
SCWT, tem sido aplicado de diferentes formas incluindo maior ou menor influência do
avaliador durante a aplicação do teste.

Figura 10 - SCWT (conflito palavra-cor).
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Protocolo experimental

A ANSM foi coletada simultaneamente com o sinal da FC e PA da perna (perna
contralateral) pelo período de 4 minutos em repouso (Figura 11, painéis A e B). Em
seguida durante 3 minutos consecutivos foi aplicado o SCWT adaptado na qual cada
participante citou 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 paciente 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 pouco estressante; 2 = pouco estressante; 3 = moderadamente
estressante; 4 = muito estressante e 5 = extremamente estressante.

Figura 11 - Protocolo experimental

A
)
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B
)

Legenda: A) Sequência cronológica do protocolo experimental. B) Laboratório de coleta
dos dados do protocolo experimental. ANSM = atividade nervosa simpática muscular,
FC = frequência cardíaca e PA = pressão arterial.
Fonte: Unidade de reabilitação cardiovascular e fisiologia do exercício do instituto do
coração (InCor – FMUSP)

Protocolo de treinamento físico

O programa de TF teve duração de 6 meses e frequência de 3 sessões semanais,
com duração de 50 minutos no 1º mês e 60 minutos a partir do 2º mês. Cada sessão
consistiu de 5 minutos de alongamento; 40 minutos de exercício aeróbio em ciclo
ergômetro (sendo que no primeiro mês foram 30 minutos) (Figura 12), 10 minutos de
exercícios localizados; 5 minutos de relaxamento. A intensidade do exercício aeróbio foi
determinada pela FC correspondente entre o limiar anaeróbio e o ponto de compensação
respiratória (detectados a partir do teste de capacidade cardiorrespiratória). Foi solicitado
aos pacientes do grupo não treinado a não ingressarem em programas de atividade física
sistemática durante o período controle.
Todos os sujeitos da pesquisa repetiram a avaliação da polissonografia,
capacidade cardiorrespiratória, ANSM, parâmetros hemodinâmicos no repouso e durante
o teste SCWT seguindo o mesmo protocolo ao final do período de pós seguimento clínico
ou do programa de TF. Os exames de ecocardiografia, avaliação da ANSM, avaliação da
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capacidade cardiorrespiratória e o TF supervisionado foram realizados na Unidade de
Reabilitação Cardíaca e Fisiologia do Exercício, InCor-HCFMUSP. A polissonografia
noturna convencional foi realizada no Laboratório do Sono do InCor-HCFMUSP.

Figura 12 - Protocolo de treinamento físico

Fonte: Unidade de Reabilitação Cardiovascular e Fisiologia do Exercício do Instituto do
Coração (InCor- FMUSP)

4.5.

Análise estatística

Para o cálculo baseado em valores do TF na ANSM foi com base nos primeiros
pacientes treinados do protocolo inicial, uma vez que não havia estudos prévios com
ANSM no momento da submissão do projeto ao comitê de ética. Foi utilizada a interface
OpenEpi desenvolvido para estatística epidemiológicas. Para cálculo amostral foi adotado
um poder de 80 % e um intervalo de confiança de 95 %. Para o cálculo da amostra foram
consideradas as médias e desvio padrão da atividade nervosa simpática de pacientes sem
AOS e pacientes com AOS (28 ± 7,7 vs. 41 ± 13,4)15. Como resultado final, foi obtido
um valor de 12 pacientes para cada grupo.
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Todas as análises foram realizadas utilizando o software STATISTICA 12. Todos
os dados são apresentados em média e erro padrão. Foi usado o teste chi quadrado χ2 para
avaliar a diferença entre as proporções e distribuição dos sexos no grupo não treinado e
grupo treinado. Para avaliar a distribuição da normalidade e da homogeneidade foram
utilizados os testes de Kolmogorov-Smirnov e Levene para cada variável respectivamente.
Foi utilizado o teste t de student para medidas repetidas. Análise de variância de 3
caminhos (ANOVA) foi utilizado para testar a diferença entre pré e pós intervenção no
basal e durante os 3 minutos de SCWT dentro de cada grupo. Em caso de significância foi
realizado análise de post-hoc de Tukey para determinar a diferença. Foi considerada como
diferença significativa P < 0,05.

4.6.

Questões éticas

Os pacientes voluntários da pesquisa não apresentaram outras co-morbidades
além da presença da AOS. No entanto, esses voluntários não necessariamente tinham o
conhecimento prévio do diagnóstico da AOS ao ingressarem ao projeto. Para prevenir
qualquer efeito do potencial risco da AOS, foi excluído pacientes cujo trabalho diário
esteja relacionado à profissão de motorista e afins com acentuada sonolência diurna
(definido com pontuação > 15, através do questionário de sonolência diurna – Epworth
Sleepiness Scale), ou aqueles que reportaram acidentes por sonolência. Esses critérios
adotados no presente estudo estão de acordo com estudo realizado por McEvoy et al. 63.
No atual estudo, pacientes com IAH ≥ 15 eventos por hora de sono, foi dada uma
explicação dos possíveis benefícios do exercício físico e outros tratamentos não
farmacológicos da AOS. Foi dada a opção para estes pacientes com AOS moderada a
grave buscarem um tratamento por conta se eles desejarem. Em seguida, aos pacientes
que não buscaram nenhum tipo de tratamento foram randomizados para o grupo treinado
ou grupo não treinado.
Para os pacientes com AOS pertencentes ao grupo não treinado, ao término do
período do estudo foi também oferecido o tratamento não-farmacológico através da
orientação da realização do exercício físico e locais para a prática, tais como: clubeescola, Unidade Básica de Saúde (UBS).

5. Resultados
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RESULTADOS

5.1

Avaliações das características físicas e clínicas

As características físicas e clínicas dos grupos não treinado e treinado são
apresentadas na Tabela 1. Os grupos foram semelhantes em relação ao gênero, idade,
peso, índice de massa corporal (IMC), gordura corporal, mini exame de estado mental
(MEEM), escolaridade, quociente de inteligência estimado (QI), inventário de ansiedade
(BAI), inventário de depressão (BDI) (P > 0,05).

Tabela 1 -

Características físicas e clínicas dos pacientes com apneia do sono não

treinado e treinado
Não treinado
(n=15)

Treinado
(n=18)

P

Gênero, F/M

5/10

9/9

0,46

Idade, anos

49,3 ± 1,7

53,8 ± 1,7

0,07

Peso, kg

83,2 ± 3,6

81,5 ± 3,8

0,75

IMC, kg/m2

29,7 ± 0,9

29,3 ± 0,9

0,77

Gordura corporal, %

28,1 ± 1,6

28,7 ± 1,7

0,82

MEEM, pontuações

27,7 ± 0,5

27,1 ± 0,6

0,44

Escolaridade, anos

14,1 ± 1,7

11,7 ± 0,9

0,20

QI Estimado, pontuações

85,1 ± 3,2

91,3 ± 3,2

0,18

BAI, pontuações

7,1 ± 2,4

7,9 ± 1,5

0,78

BDI, pontuações

7,0 ± 1,2

7,4 ± 1,3

0,83

Valores apresentados em média ± erro padrão. F = feminino; M = masculino; IMC =
índice de massa corporal; MEEM = mini exame de estado mental; QI = quociente de
inteligência estimado; BAI = inventário de ansiedade de Beck; BDI = inventário de
depressão de Beck.
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5.2

Parâmetros metabólicos, cardiovasculares e do sono

Os parâmetros metabólicos, cardiovasculares e do sono (tabela 2) foram
semelhantes entre os grupos em relação à glicose, colesterol total, HDL, LDL, VO2 pico,
fração de ejeção do ventrículo esquerdo, FC, PA sistólica, PA diastólica. Também não foi
observado diferença significativa na atividade nervosa simpática muscular por minuto e
quando corrigida pela frequência cardíaca, escala de sonolência de Epworth, IAH, índice
de despertares e eventos de dessaturação de O2 (P > 0,05).

Tabela 2 - Parâmetros metabólicos, parâmetros cardiovasculares e parâmetros do sono
em pacientes com apneia obstrutiva do sono não treinado e treinados
Não treinado
(n=15)

Treinado
(n=18)

P

98,9 ± 2,9

103,2 ± 1,6

0,18

206,4 ± 11,9

208,6 ± 9,7

0,89

HDLc, mg/dL

44,1 ± 3,2

48,6 ± 2,2

0,24

LDLc, mg/dL

130,5 ± 12,1

136,1 ± 8,2

0,70

24,2 ± 1,3

24,6 ± 1,3

0,83

FEVE, %

66,5 ± 0,9

68,5 ± 1,2

0,19

FC, bpm

66,0 ± 2,5

65,4 ± 1,7

0,84

PAS braquial, mm Hg

122,9 ± 3,1

121,3 ± 2,4

0,69

PAD braquial, mm Hg

79,9 ± 2,3

78,6 ± 1,5

0,62

ANSM, disparos/min

41,7 ± 1,8

41,6 ± 3,2

0,98

ANSM, disparos/100 batimentos

64,4 ± 3,8

63,3 ± 4,3

0,85

12,7 ± 1,4

11,3 ± 1,4

0,50

Parâmetros metabólicos
Glicose, mg/dL
Colesterol total, mg/dL

VO2 pico, mL/kg/min
Parâmetros cardiovasculares

Parâmetros do sono
Escala de sonolência de Epworth,
pontuações
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IAH, eventos/hora

39,8 ± 5,5

45,8 ± 7,8

0,55

Índice de despertares, eventos/hora

28,3 ± 2,3

33,9 ± 4,2

0,27

Eventos de dessaturação de O2

29,1 ± 5,3

41,0 ± 7,7

0,23

Valores apresentados em média ± erro padrão. HDLc = lipoproteína de alta densidade;
LDLc = lipoproteína de baixa densidade; VO2 pico = consumo de oxigênio no pico de
exercício; FEVE = fração de ejeção do ventrículo esquerdo; FC = frequência cardíaca;
PAS = pressão arterial sistólica; PAD = pressão arterial diastólica; ANSM = atividade
nervosa simpática muscular; IAH = índice de apneia e hipopneia.

5.3

Resposta ao SCWT no período pré intervenção

A resposta da FC, PA sistólica, PA diastólica, PA média durante o SCWT estão
apresentados na tabela 3. A FC apresentou aumento significativo (P < 0,05) durante os
três minutos do SCWT da pré intervenção nos grupos não treinado e treinado quando
comparado com o basal, além de apresentar maior aumento do 1º minuto durante o SCWT
em comparação ao 2º e ao 3º minuto do SCWT. A PA sistólica, PA diastólica e PA média
apresentou aumento significativo (P < 0,05) no 2º e 3º minuto de SCWT quando
comparados ao basal e 1º minuto em ambos os grupos.
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Tabela 3 - Resposta ao SCWT no período pré intervenção dos grupos não treinado e
treinado
Stroop Color Word Test
Basal

1’

2’

3’

66,0 ± 2,5

74,2 ± 3,0†‡

71,2 ± 2,6†

70,9 ± 2,5†

65,4 ± 1,7

76,6 ± 3,0†‡

73,8 ± 2,7†

73,8 ± 2,7†

FC, batimentos/min
Não treinado
Treinado

PAS tornozelo, mm Hg
Não treinado

147,2 ± 3,8

150,9 ± 4,0

154,4 ± 4,7†#

153,3 ± 4,3†#

Treinado

146,9 ± 3,6

150,3 ± 4,0

152,8 ± 4,4†#

153,9 ± 4,4†#

PAD tornozelo, mm Hg
Não treinado

81,8 ± 3,1

83,0 ± 3,0

86,2 ± 3,2†#

83,6 ± 3,1†#

Treinado

79,5 ± 1,8

79,7 ± 2,3

81,6 ± 2,4†#

82,4 ± 2,6†#

PAM tornozelo, mm Hg
Não treinado

103,7 ± 2,9

105,5 ± 2,8

110,6 ± 3,4†#

106,7 ± 3,9†#

Treinado

101,9 ± 2,4

102,3 ± 2,8

104,6 ± 3,0†#

106,2 ± 3,1†#

Valores apresentados em média ± erro padrão. FC= frequência cardíaca; PAS = pressão
arterial sistólica; PAD = pressão arterial diastólica; PAM = pressão arterial média; †P <
0,05 diferença dentro do grupo de cada minuto em relação ao basal; ‡P < 0,05 diferença
dentro do grupo em relação ao 2º e 3º minuto do SCWT; #P < 0,05 diferença dentro do
grupo em relação ao 1º minuto do SCWT.
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Adesão dos participantes ao TF

Adesão ao programa de TF que foi estimado pelo percentual de realização de aulas
levando em consideração o total de 72 sessões foi de 80% a 90% de aderência nos
pacientes do programa de TF.

Avaliação pós intervenção

5.4

Efeitos do treinamento físico

Não houve diferença significativa nos parâmetros físicos e metabólicos após 6
meses do grupo não treinado. Também não houve diferença significativa na PA sistólica
e PA diastólica braquial (P > 0,05) em ambos os grupos. Após a intervenção foi
observado redução significativa no peso e aumento significativo do VO2 pico somente no
grupo treinado (P < 0,05) (Tabela 4).

Tabela 4 - Efeitos do treinamento físico nos parâmetros físicos e no consumo de O 2 de
pico
Não treinado (n=15)

Treinado (n=18)

Pré

Pós

Pré

Pós

Peso, kg

83,2 ± 3,6

84,3 ± 3,6

81,5 ± 3,8

80,0 ± 3,3*

PAS braquial, mm Hg

122,9 ± 3,1

122,2 ± 3,9

121,3 ± 2,4

114,1 ± 2,9

PAD braquial, mm Hg

79,9 ± 2,3

77,8 ± 2,2

78,6 ± 1,5

76,4 ± 1,5

VO2 Pico, mL/kg/min

24,2 ± 1,3

23,0 ± 1,5

24,6 ± 1,3

29,3 ± 1,5*†

Valores estão apresentados em média ± erro padrão. PAS = pressão arterial sistólica; PAD
= pressão arterial diastólica; VO2 pico = consumo de oxigênio no pico do exercício. *P <
0,05 diferença em relação ao não treinado pós (entre os grupos), †P < 0,05 diferença em
relação ao pré (dentro do grupo).
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A tabela 5 mostra resposta da FC, PA sistólica, PA diastólica, PA média no
repouso e durante o SCWT pré/pós intervenção. A FC apresentou aumento significativo
(P < 0,05) durante os três minutos do SCWT nos grupos não treinado e treinado pré e pós
quando comparado com o repouso. A PA sistólica, PA diastólica e PA média apresentou
aumento significativo (P < 0,05) no 2º e 3º minuto de SCWT quando comparado ao basal
e ao 1º minuto em ambos os grupos.
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Tabela 5 - Efeitos do treinamento físico na Frequência cardíaca, pressão sistólica, pressão
diastólica e pressão média durante o SCWT
Stroop Color Word Test
Repouso

1’

2’

3’

Pré

66,0 ± 2,5

74,2 ± 3,0†

71,2 ± 2,6†

70,9 ± 2,5†

Pós

65,0 ± 2,7

69,7 ± 2,7†

68,3 ± 2,6†

68,9 ± 2,5†

Pré

65,4 ± 1,7

76,6 ± 3,0†

73,8 ± 2,7†

73,8 ± 2,7†

Pós

64,2 ± 1,6

75,4 ± 2,5†

73,4 ± 2,0†

71,9 ± 1,8†

Pré

147,2 ± 3,8

150,9 ± 4,0

154,4 ± 4,7†#

153,3 ± 4,3†#

Pós

148,1 ± 4,3

148,9 ± 4,9

153,0 ± 4,7†#

151,9 ± 4,2†#

Pré

146,9 ± 3,6

150,3 ± 4,0

152,8 ± 4,4†#

153,9 ± 4,4†#

Pós

145,4 ± 2,5

145,8 ± 3,0

152,3 ± 3,8†#

151,9 ± 3,9†#

Pré

81,8 ± 3,1

83,0 ± 3,0

86,2 ± 3,2†#

83,6 ± 3,1†#

Pós

81,5 ± 2,4

82,3 ± 2,3

84,1 ± 3,0†#

85,5 ± 2,9†#

Pré

79,5 ± 1,8

79,7 ± 2,3

81,6 ± 2,4†#

82,4 ± 2,6†#

Pós

76,9 ± 1,5

77,7 ± 1,8

80,9 ± 2,2†#

80,8 ± 2,1†#

Pré

103,7 ± 2,9

105,5 ± 2,8

110,6 ± 3,4†#

106,7 ± 3,9†#

Pós

103,5 ± 2,9

104,7 ± 3,0

106,9 ± 3,5†#

107,7 ± 3,2†#

Pré

101,9 ± 2,4

102,3 ± 2,8

104,6 ± 3,0†#

106,2 ± 3,1†#

Pós

99,4 ± 1,7

99,9 ± 2,2

104,5 ± 2,7†#

104,2 ± 2,6†#

FC, batimentos/min
Não treinado

Treinado

PAS tornozelo, mm Hg
Não treinado

Treinado

PAD tornozelo, mm Hg
Não treinado

Treinado

PAM tornozelo, mm Hg
Não treinado

Treinado

Valores estão apresentados em média ± erro padrão. FC = frequência cardíaca; PAS =
pressão arterial sistólica; PAD = pressão arterial diastólica; PAM = pressão arterial média.
†
P < 0,05 diferença dentro do grupo de cada minuto em relação ao repouso; #P < 0,05
diferença dentro do grupo em relação ao 1º minuto do SCWT.
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Nas figuras 13A, 13B e 13C, estão apresentadas o ∆ IAH, ∆ índice de despertares,
∆ eventos de dessaturação respectivamente. O grupo treinado apresentou uma redução
significativa (P < 0,05) na resposta (delta pós – pré) no ∆ índice de despertares (Figura
13B) em relação à pré intervenção. Houve uma diferença significativa (P < 0,05) entre os
grupos no ∆ IAH, ∆ índice de despertares e ∆ eventos de dessaturação de O2, no período
pós intervenção.
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Figura 13 - Resposta da intervenção/ período controle nos parâmetros do sono.
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A) ∆ IAH, B) ∆ índice de despertares e C) ∆ eventos de dessaturação de O2. IAH = índice
de apneia e hipopneia. †P < 0,05 diferença dentro do grupo em relação ao basal. *P < 0,05
diferença entre os grupos.
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A figura 14 mostra a resposta da ANSM no repouso e durante o SCWT pré/pós. O
grupo não treinado pré apresentou aumento da ANSM dentro do grupo no 3º minuto do
SCWT quando comparado ao basal, após 6 meses o grupo não treinado apresentou
aumento da ANSM dentro do grupo no 2º e 3º minuto durante o SCWT quando

comparado ao basal. O grupo treinado pré apresentou aumento da ANSM dentro do
grupo no 3º minuto do SCWT quando comparado ao basal, após a intervenção com TF, o
grupo treinado pós apresentou redução significativa (P < 0,05) na ANSM em comparação
a pré intervenção no basal e durante os 3 minutos do SCWT.
Figura 14 - Efeito da ANSM durante o SCWT.
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ANSM = atividade nervosa simpática muscular; †P < 0,05 diferença dentro do grupo em
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grupo treinado.
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Figura 15 - Exemplo do neurograma (30 seg) no período basal e durante o SCWT
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A figura 16 mostra os resultados da função executiva nos grupos não treinado e
treinado pré e pós intervenção. A função executiva foi avaliada pela soma de cores
corretas faladas em 3 minutos de SCWT.
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O grupo treinado pós aumentou significativamente (P < 0,05) a quantidade de
cores corretas faladas durante o SCWT em comparação com o pré. Houve uma diferença
significativa entre os grupos não treinado pós e treinado pós (P < 0,05).
Figura 16 - Quantidade de cores corretas faladas durante 3 minutos do SCWT
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P < 0,05 comparação entre os grupos. †P < 0,05 comparação em relação ao pré.
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DISCUSSÃO

Os principais achados do estudo são que: 1) o TF reduziu a ANSM no basal e
durante o SCWT em pacientes com AOS; 2) o TF melhorou o desempenho executivo em
pacientes com AOS; 3) o TF reduziu a gravidade da AOS e melhorou a capacidade
funcional em pacientes com AOS.
Diversos estudos têm demonstrado que o TF reduz a ANSM basal em diversas
patologias43;47;50 e durante o SCWT em mulheres obesas43. No presente estudo houve
redução da ANSM na condição basal assim como durante o esforço cognitivo ao longo
da aplicação do SCWT. Os mecanismos exatos sobre a redução da ANSM pelo TF ainda
não são claros.
Recentemente Maki Nunes et al50 realizaram intervenção de 4 meses com dieta e
TF supervisionado em 16 pacientes com síndrome metabólica e AOS moderada a grave.
Neste estudo, a dieta incluiu a restrição calórica de 500 kcal ao dia e o TF 3 vezes por
semana. Cada sessão incluiu aquecimento, exercicio aeróbio (com intensidade entre o
limiar aeróbio e o ponto de compensação respiratória), exercícios localizados e
alongamento. Os pacientes que realizaram a intervenção apresentaram redução
significativa da ANSM50 durante a estimulação do quimioreflexo central e periférico 50.
No presente estudo, demonstramos que o TF reduziu o número de eventos de hipóxias
durante o sono, reduzindo a ANSM em repouso e durante o SCWT. Sugere-se que um dos
possíveis mecanismos que possam explicar a redução da ANSM após o TF em pacientes
com AOS seja a melhora da sensibilidade quimioreflexa.
Em uma recente revisão 64 foi demonstrado que o treinamento aeróbico em animais
reduziu o ácido ribonucleico mensageiro (mRNA) e a expressão de angiotensina II tipo 1
no núcleo paraventricular e medula ventrolateral rostral específicos pelo controle simpato
neural. O autor observou também que a redução da ANSM foi devido a uma função
endotelial alterada e que o TF promoveria uma cardioproteção através da melhora da
função endotelial e das adaptações neurais. Em ratos com insuficiência cardíaca, tem sido
demonstrado o benefício do TF sobre a angiotensina II, óxido nítrico65 e o
neurotransmissor ácido ƴ-aminobutirico (GABAergico)66. Estas substâncias agem dentro
do núcleo paraventricular associado a melhora do controle neural e modulação da ANSM
e inibição quimioreflexa periférica.

Discussão 47

Outro possível mecanismo para redução da ANSM com o TF pode ser explicado
pela melhora da sensibilidade barorreflexa. Estudos prévios mostram que houve uma
redução da ANSM com a melhora da sensibilidade barorreflexa após o TF
supervisionado39 em pacientes com hipertensão arterial. No entanto, no presente
momento não há estudos reportando alterações na sensibilidade barorreflexa com o TF
nos pacientes com AOS sem outras comorbidades conhecidas.
No presente estudo, o TF de 72 sessões foi capaz de melhorar o desempenho
executivo durante o SCWT em pacientes com AOS. Estes benefícios podem estar
relacionados com o efeito do exercício sobre a ativação das proteínas pelo fator de
crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1), fator de crescimento endotelial vascular
(VEGF)67 e fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF)52. Estudo prévio demonstrou
que o TF estimula a angiogênese pelo IGF-1, que também pode induzir indiretamente a
síntese de VEGF para formação de novos vasos sanguíneos, exercendo efeito
neuroprotetor do TF68. Leckie et al52. demonstraram o efeito do TF sobre a função
executiva em idosos, e encontraram aumento do BDNF. O BDNF pode mediar os efeitos
do exercício sobre a região do córtex pré-frontal68 mediando os benefícios em longo prazo
do exercício sobre o cérebro67. Outro mecanismo que podem influenciar a melhora das
funções executivas são: aumento do volume sanguíneo cerebral53, aumento do número de
sinapses54, e aumento da proliferação celular no giro dentado no hipocampo servindo
como marcador da neurogênese69, no córtex pré-frontal.
Em indivíduos sedentários, o TF tem sido associado a alterações no volume de
substância cinzenta e substância branca no córtex pré-frontal e temporal73. O córtex préfrontal é a área ativada durante as funções executivas (atenção sustentada e controle
inibitório) e consequentemente ativadas durante o SCWT. Em adição, podemos sugerir
que a melhora do desempenho executivo com o TF está associada com a eficiência da
função neural. Diversos estudos demonstraram que o treinamento aeróbio melhora o
desempenho executivo e o componente parassimpático aumentando a variabilidade da
frequência cardíaca71-73. Estes autores sugerem que essas melhoras são associadas com
aumento da eficiência da função neural do córtex pré-frontal e que está integrada a
melhora do componente parassimpático cardíaco71. Futuros estudos são necessários para
a avaliação da eficiência da função neural nos pacientes com AOS moderada a grave após
a intervenção com TF.
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No presente estudo foi encontrado que o TF apresentou reduções significativas na
gravidade da AOS reduzindo significativamente o IAH, o índice total de despertares,
eventos de saturação de O2 durante o sono. Estes resultados estão de acordo com vários
estudos prévios que mostraram redução da gravidade da AOS48;49;75 em pacientes com
AOS submetidos ao TF. Uma possível explicação é o fato de que pacientes com AOS
apresentam acúmulo de fluído rostral noturno na região do pescoço que reduz o tamanho
do lúmen e aumenta o colapso das vias aéreas superiores75. O TF estaria atenuando o
estreitamento ou colapso das vias aéreas superiores pela redistribuição do fluído rostral
no pescoço48;49;76, reduzindo a gravidade da AOS48;49. Segundo este mecanismo, o TF
levaria a um menor volume do líquido no pescoço reduzindo a quantidade de hipóxias e
despertares durante o sono.
Por outro lado, também observamos que a redução da ANSM no basal e durante
o SCWT após o TF foi independente da perda de peso dos pacientes deste estudo. Isto vai
de encontro com o estudo de Narkiewicz et al20, que demonstrou que o aumento da ANSM
aos vasos sanguíneos musculares na AOS é independente da obesidade. Adicionalmente,
o nosso estudo demonstrou que o TF supervisionado de 6 meses de duração melhorou a
capacidade cardiorrespiratória nos pacientes com AOS mostrando efetividade do
programa. Lembrando que a aderência foi entre 80% a 90% nos pacientes randomizados
para o programa de TF.
Sumarizando, o TF reduz a ANSM, melhora o desempenho executivo durante o
teste de SCWT e melhora a gravidade do sono em pacientes com AOS. Esses efeitos estão
associados a um menor risco de eventos cardiovasculares, assim como melhor
desempenho na realização de tarefas que exijam maior demanda cognitiva nos pacientes
com AOS moderada a grave.

7. Importância Clínica
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IMPORTÂNCIA CLÍNICA

A diminuição da ANSM e melhora no desempenho atencional têm importantes
implicações clínicas. A ANSM aumentada tem sido reportada como indicativo de menor
sobrevida nos pacientes com insuficiência cardíaca77 que já possuem níveis exacerbados no
basal15 e durante manobras fisiológicas15;40. O TF reduziu expressivamente a ANSM basal e
durante o teste Stroop Color Word Test (SCWT). Este fator é indicativo de melhor condição
clínica e importante fator de prevenção de doenças cardiovasculares associadas à AOS.
A melhora da função executiva nos pacientes com AOS está associada ao melhor
desempenho, principalmente em tarefas do dia a dia que exigem maior demanda de
sustentação da atenção e controle inibitório, fatores estes diretamente implicados na saúde
mental e social dos pacientes com AOS.

8. Limitações do estudo
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LIMITAÇÕES DO ESTUDO

No cálculo amostral para estimar a quantidade de pacientes que teriam a
probabilidade de apresentar AOS na polissonografia noturna foi utilizado o estudo de Tufik
et al.5 que mostrou a prevalência de apneia do sono na amostra da população de São Paulo.
A percepção subjetiva do estresse após o SCWT foi semelhante nos grupos, porém
não foi avaliada a percepção do estresse antes do exame. Tal medição seria interessante em
estudos futuros, assim como a aplicação do questionário específico de estresse para avaliar
a condição inicial dos pacientes.
Este estudo não usou a avaliação de exames de neuroimagem para detectarmos o
volume, as estruturas cerebrais, ativações cerebrais, e os efeitos do TF durante o SCWT nos
pacientes com apneia obstrutiva do sono. Esses dados seriam interessantes para ajudar a
compreender os mecanismos centrais na modulação da ANSM e ativação cerebral durante o
SCWT envolvidos após o TF nos pacientes com AOS moderada a grave.
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9. Conclusão
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CONCLUSÃO

O TF reduz a ANSM e melhora o desempenho executivo durante o teste de SCWT
em pacientes com AOS. Estes efeitos estão associados a um menor risco de eventos
cardiovasculares, assim como melhor desempenho na realização de tarefas que exijam maior
demanda cognitiva nos pacientes com AOS moderada a grave. Os resultados do presente
estudo demonstram que o TF deve ser considerando uma importante terapia não
farmacológica no tratamento da AOS.
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