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RESUMO 

 

 

CEPEDA FX. Resposta hemodinâmica, metabólica e ventilatória durante esforço 

progressivo máximo em pacientes com síndrome metabólica e apneia obstrutiva do sono 

[Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

Introdução. A síndrome metabólica (SMet) diminue a capacidade funcional (VO2pico). 

A apneia obstrutiva do sono (AOS), uma comorbidade frequentemente encontrado nos 

pacientes com SMet, causa um aumento adicional na atividade nervosa simpática. 

Testamos as hipóteses que: 1) A sobreposição da SMet e AOS prejudica o VO2pico e as 

respostas hemodinâmicas, metabólicas e ventilatória durante o teste de esforço 

cardiopulmonar máximo (TECP); e 2) A hiperativação simpática está envolvida no 

prejuízo dessas respostas. Métodos. Foram estudados 60 pacientes recém diagnosticados 

com SMet segundo o ATP-III, sedentários, não medicados, divididos em 2 grupos pelo 

corte do indíce de apneia-hipopneia (IAH)≥15 eventos/h: SMet+AOS (49±1,7 anos, 

n=30), e SMet-AOS (46±1,4 anos, n=30). Um grupo controle saudável pareado por 

idade foi arrolado (C, 46±1,7 anos, n=16). O IAH foi avaliado pela polissonografia 

noturna e a atividade nervosa simpática muscular (ANSM) pela microneurografia. No 

TECP foram avaliados: VO2pico, FC reserva (FCpico-FCrepouso), atenuação da FC na 

recuperação (∆FCrec =FCpico-FC no 1º, 2º, 4º e 6º min), comportamento da pressão 

arterial (PA), duplo produto (PASxFC), ventilação (VE), pulso de oxigênio (VO2/FC), 



equivalente ventilatório de oxigênio (VE/VO2) e equivalente ventilatório de gás 

carbônico (VE/VCO2). Resultados. SMet+AOS e SMet-AOS foram semelhantes nas 

características físicas e nos fatores de risco da SMet. Ambos os grupos com SMet 

apresentaram maior ANSM comparados com C, sendo que esses níveis foram maiores 

no SMet+AOS do que no SMet-AOS. O TECP não revelou diferenças nas variáveis 

ventilatórias e metabólicas entre os grupos. Entretanto, ambos os grupos com SMet 

apresentaram maiores valores de FCrep e de PAS e PAD (no repouso, durante o 

exercício, no pico e na recuperação), assim como menor VO2pico e pulso de O2pico, 

comparados ao C. Ambos os grupos com SMet apresentaram diminuição da FC reserva 

comparados com C, sendo menor no SMet+AOS comparado com SMet-AOS. 

SMet+AOS apresentou prejuízo no ∆FCrec no 1º (16±2, 18±1 e 24±2 bpm 

impulsos/min, interação P=0,008), 2º (26±2, 32±2 e 40±3 bpm impulsos/min, interação 

P<0,001), 4º (40±2, 50±2 e 61±3 bpm, interação P<0.001) e 6º min (48±3, 58±2 e 65±3 

impulsos/min, interação P<0,001), enquanto SMet-AOS apresentou prejuízo no ∆FCrec 

no 2º e 4º min comparado com C. Além disso, SMet+AOS apresentou menores valores 

de ∆FCrec 4º e 6º min comparado ao SMet-AOS. Análises adicionais mostraram uma 

correlação entre a ANSM e a FCrep (R=-0,37; P<0,001) e entre a ANSM e o ∆FCrec no 

1º (R=-0,35; P=0,004), 2º (R=-0,42; P<0,001), 4º (R=-0,47; P<0,001) e 6ºmin (R=-0,35; 

P=0,006). Conclusão. A sobreposição da AOS diminue o VO2pico e potencializa o 

prejuízo nas respostas hemodinâmicas durante o exercício e em pacientes com SMet, o 

que parece ser explicado, pelo menos em parte, pela hiperativação simpática. Portanto, a 

AOS é uma comorbidade que pode piorar o prognóstico de pacientes com SMet. 

 



Descritores: Síndrome X Metabólica, Apneia Obstrutiva do Sono, Teste de Esforço, 

Frequência Cardíaca, Pressão Arterial e Sistema Nervoso Simpático/fisiopatologia. 



ABSTRACT 

 

Introduction. Metabolic syndrome (MetS) decreases functional capacity (peakVO2). 

Obstructive sleep apnea (OSA), a comorbidity often found in patients with MetS, leads 

to an additional increase in the sympathetic nerve activity. We tested the hypotheses 

that: 1) The overlap of MetS and OSA impairs peakVO2 and hemodynamic, metabolic 

and ventilatory responses during maximal cardiopulmonary exercise testing (CPET); and 

2) Sympathetic hyperactivation is involved in this impairment. Methods. We studied 60 

newly diagnosed MetS outpatients (ATP III), sedentary, untreated, divided in 2 groups 

by the cut off the apnea-hypopnea index of (AHI)≥15 events/h: MetS+OSA (49±1.7yr, 

n=30), and MetS-OSA (46±1.4yr, n=30). A healthy age-matched control group was also 

enrolled (C, 46±1.7yr, n=16). The AHI was evaluated by polysomnography and muscle 

sympathetic nerve activity (MSNA) by microneurography. The variables evaluated from 

CEPT were: peakVO2, HR reserve (peakHR-restHR), attenuation of HR recovery 

(HRR=peakHR-HR at 1st, 2nd, 4th and 6th min), blood pressure response (BP), double 

product (SBPxHR), ventilation (VE), O2 pulse (VO2/HR), ventilatory equivalent ratio 

for oxygen (VE/VO2) and ventilatory equivalent ratio for carbon dioxide (VE/VCO2). 

Results. MetS+OSA and MetS-OSA were similar in physical characteristics and risk 

factors of MetS. Both groups with MetS had higher MSNA compared with C, and these 

levels were higher in the MetS+OSA compared to MetS-AOS. No differences among 

groups were found in the CPET on ventilatory and metabolic variables. However, both 

groups with MetS showed higher restHR, SBP and DBP (at rest, during exercise and at 

recovery) and lower peakVO2 and peak O2 pulse compared to C. Both MetS groups had 



lower HR reserve compared with C, with lower levels on MetS+OSA compared with 

MetS-OSA. MetS+OSA had lower HRR at 1st (16±2, 18±1 and 24±2 bpm, interaction 

P=0.008), 2nd (26±2, 32±2 and 40±3 bpm, interaction P<0.001), 4th (40±2, 50±2 and 

61±3 bpm, interaction P<0.001) and 6th min (48±3, 58±2 e 65±3 bpm, interaction 

P<0.02), whereas MetS-OSA had lower HRR at 2nd and 4th compared to C. In addition, 

MetS+OSA had lower HRR at 4th and 6th min compared to MetS-AOS. Further 

analysis showed association between MSNA with restHR (R=-0,37; P<0,001) and 

between MSNA and HRR at 1st (R=-0.35; P=0.004), 2nd (R=-0.42; P<0.001) 4th (R=-

0,47; P<0,001) and 6thmin (R=-0,35; P=0,006). Conclusion. The overlap of OSA 

decreases peakVO2 and potentiates the impairement over hemodynamic responses 

during exercise in patients with MetS, which may be explained, at least in part, by 

sympathetic hyperactivation. Therefore, OSA is a comorbidity that could worsen the 

prognosis in MetS patients. 

 

Keywords: Metabolic X Syndrome, Obstructive Sleep Apnea, Exercise Test, Heart Rate, 

Blood Pressure and Sympathetic Nervous System/physiopathology. 
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        Uma co-morbidade frequentemente associada com a obesidade e SMet é a apneia 

obstrutiva do sono (AOS)5,6. Isto porque o aumento da gordura adjacente das vias aéreas 

superiores causa o estreitamento do lúmen da faringe7, e contribui para a ocorrência da 

AOS. Assim como a SMet, a AOS também tem sido fortemente associada com a 

ocorrência de eventos cardiovasculares8,9,10,11. Ambas as condições compartilham 

mecanismos fisiopatológicos complexos que estão relacionados, pelo menos em parte, 

com alterações no sistema nervoso autônomo. De fato, foi demonstrado que a 

sobreposição destas patologias potencializa as alterações autonômicas e metabólicas, 

implicando em risco cardiovascular ainda maior nesses pacientes6,12,13,14. 

        Já está bem estabelecida na literatura a ligação entre alterações autonômicas e o 

aumento da morbimortalidade nas doenças cardiovasculares (DCV). Por exemplo, num 

elegante estudo, Barretto e cols. demonstraram que a atividade nervosa simpática 

muscular (ANSM) é um preditor de mortalidade em pacientes com insuficiência 

cardíaca15. Especificamente em pacientes com SMet, já foi demonstrado que a 

sobreposição da AOS causa aumento adicional na ANSM6,13, diminui a sensibilidade 

barorreflexa6 e altera a sensibilidade quimiorreflexa12. Entretanto, embora importantes 

para desvendar mecanismos fisiopatológicos, vale ressaltar que esses estudos envolvem 

alta complexidade metodológica laboratorial, dificultando a investigação clínica da 

função autonômica desses pacientes. 

        O Teste de Esforço Cardiopulmonar Máximo ou Teste Ergoespirométrico (TECP), 

exame muito utilizado na prática clínica, é uma ferramenta simples que permite, através 

da avaliação do comportamento hemodinâmico, ventilatório e metabólico verificar com 

precocidade o risco cardiovascular em diversas condições de saúde16. Nesse exame, a 
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integridade autonômica pode ser avaliada pelo comportamento hemodinâmico durante e 

após a realização do exercício. Dentre os principais parâmetros obtidos no TECP e com 

potencial valor prognóstico para avaliação do controle autonômico, podemos citar a 

avaliação da capacidade funcional, através da determinação do consumo máximo de 

oxigênio (VO2pico), determinado no pico do esforço17; o comportamento da frequência 

cardíaca (FC)18 e da pressão arterial (PA) em repouso, durante e após o esforço 19, além 

do pulso de oxigênio (VO2/FC)20
, da FC reserva 21 e do duplo produto22. 

        A capacidade funcional representa o ajuste do débito cardíaco para atender a 

crescente demanda metabólica durante o exercício16. Elegante estudo de follow up 

mostrou que, para cada 1 unidade metabólica (MET) adicional no VO2pico medida no 

TECP, há um aumento de 12% na sobrevida de homens adultos23. Complementarmente, 

outro estudo demonstrou que a VO2pico está inversamente relacionada com a incidência 

de SMet para ambos os gêneros24, ou seja, quanto maior a VO2pico, menor o risco de 

SMet e de mortalidade geral. 

        A FC é fruto da modulação dos sistemas nervoso simpático e parassimpático sobre 

a FC intrínseca, que é caracterizada pela frequência automática de despolarização do 

nodo sinusal25. Em repouso, antes de iniciar o TECP, a modulação da atividade nervosa 

parassimpática predomina, liberando acetilcolina nas terminações pós-ganglionares 

agindo nos receptores muscarínicos tipo M2 no nodo sinusal, nodo atrioventricular e na 

musculatura atrial26, o que resulta em diminuição na taxa de despolarização do coração e 

reduz a FC25. Já durante o exercício progressivo no TECP, ocorre uma inibição ou 

“retirada” vagal com o concomitante e progressivo aumento da modulação simpática, 

que libera noradrenalina nas terminações nervosas e adrenalina na circulação, vinda das 
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supra-renais. Essas catecolaminas irão se ligar aos receptores adrenérgicos em todo o 

organismo. No tecido muscular das câmaras cardíacas, a ligação sobretudo com os 

receptores do tipo β1, resultam no aumento da FC, facilitando a condução 

atrioventricular, tornando maior a força de contração atrial e ventricular25. Nas paredes 

dos vasos sanguíneos, a ligação da noradrenalina com os receptores do tipo α1 e α2-

adrenérgicos provocam vasoconstrição e venoconstrição, levando à redução da 

capacitância venosa e o aumento do retorno venoso, aumentando assim a pressão arterial 

sistólica (PAS)25. 

        Essa ativação simpática aumenta juntamente com o aumento do VO2
27 durante o 

esforço, que reflete o aumento da necessidade metabólica do corpo em exercício de 

forma progressiva, atingindo seu máximo no pico do esforço28 (Figura 1). 
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Figura 1. Comportamento da frequência cardíaca ao exercício máximo – Exemplo de 

um paciente controle 

Adaptado: Carreira MA,et al. SOGERJ – DERCAD/RJ 2013, Nº55 
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        Já na fase de recuperação do TECP, ocorre a reentrada da atividade nervosa 

parassimpática com a supressão da atividade nervosa simpática, retornando a FC e a PA 

para seus níveis de repouso após alguns minutos29. No entanto, em alguns pacientes o 

balanço autonômico que governa a resposta da FC durante ou após o exercício é 

prejudicado. O reflexo desse prejuízo pode ser resultante da impossibilidade de utilizar o 

potencial cronotrópico durante o exercício (incompetência cronotrópica)21 ou uma 

incapacidade de retardar prontamente a FC imediatamente após o exercício18 

(anormalidade da FC de recuperação). De fato, alterações das variáveis FC e a PA em 

repouso, durante o esforço e no período de recuperação do TECP, têm sido associadas 

com aumento de risco cardiovascular e mortalidade30,31,32. 

 

1.1 Síndrome Metabólica 

 

 

        A SMet foi descrita pela primeira vez 1988, quando foi denominada de síndrome X. 

Inicialmente foi descrita para fundamentar a associação das alterações metabólicas, 

principalmente a resistência insulínica como fator de risco cardiovascular33. O 

reconhecimento dessa desordem metabólica foi, ao longo do tempo, recebendo diversas 

denominações, entre elas Síndrome da Resistência Insulina, Síndrome de Reaven, 

Quarteto Mortal, Síndrome X, Síndrome Plurimetabólica, até ser definida como SMet 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS)34. 
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        A definição da SMet tem sido divergente devido à falta de padronização nas 

variáveis incluídas e nos pontos de corte adotados (Quadro 1). Para a OMS, emprega-se 

a resistência insulínica ou alteração do metabolismo da glicose, observada pela 

tolerância diminuída à glicose após duas horas da sobrecarga oral de glicose ou pela 

presença de diabetes mellitus (DM), como o principal fator desencadeador da SMet, 

além de dois outros componentes como dislipidemia (triglicérides, TG ≥ 150mg/dl ou 

lipoproteína colesterol de alta densidade, HDL-c < 35 mg/dl nos homens e < 40 mg/dl 

nas mulheres), hipertensão arterial (PA ≥ 140/85 mmHg ou uso de anti-hipertensivo) e 

obesidade (índice de massa corporal, IMC > 30kg/m2 e/ou relação cintura/quadril > 0,85 

nas mulheres e > 0,90 nos homens)34. 

        A International Diabetes Federation (IDF) destacou a obesidade central, 

representada pelo aumento da circunferência abdominal (CA), como a origem da SMet, 

sugerindo ponto de corte para diferentes etnias. Para América do Sul, o ponto de corte da 

CA é > 80 cm para as mulheres é > 90 cm para os homens, além de mais dois fatores de 

diagnóstico da SMet: diagnóstico prévio de DM ou glicemia de jejum ≥ 100 mg/dL; TG 

≥ 150 mg/dL ou tratamento para dislipidemia; HDL-c < 40 mg/dL em homens ou < 50 

mg/dL em mulheres; e PAS ≥ 130 mmHg ou PA diastólica (PAD) ≥ 85 mmHg ou 

tratamento para hipertensão arterial35. 

        Para o National Cholesterol Education Program´s Adult Treatmente Panel III 

(NCEP-ATPIII)36, desenvolvido para simplificar os critérios do uso clínico devido à 

ausência da comprovação da resistência insulínica, adotou-se a combinação de três dos 

cincos critérios de risco: CA nos homens > 102 cm e nas mulheres > 88 cm; HDL-c nos 

homens <40md/dL e nas mulheres < 50mg/dL; PAS ≥ 130 mmHg e/ou PAD ≥ 85 
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mmHg; glicemia de jejum (≥ 100 mg/dL); TG (≥ 150 mg/dL)36. Devido a sua 

simplicidade e praticidade, a I Diretriz Brasileira no Diagnóstico e Tratamento da SMet 

(I-DBSM) adotou o NCEP-ATPIII como padrão na população brasileira37. 

 

Quadro 1 – Comparação entre os critérios de diagnóstico da SMet segundo a 

OMS, a IDF e o ATP-III. 

 OMS IDF ATP-III 

Critérios 

DM ou glicemia 

alterada ou RI 

(clamp) ou 

tolerância à glicose 

diminuída e dois 

fatores abaixo 

Presença da CA ou 

IMC associado com 

mais dois fatores 

abaixo 

Presença de três ou 

mais fatores abaixo 

 

CA (cm) 

 

-- >94 (h) e >80 (m) >102 (h) e >88 (m) 

 

Relação 

Cintura/Quadril 

 

>0,9 (h) e >0,85 (m) -- -- 

 

IMC (kg/m2) 

 

 

> 30 > 30 -- 

Glicose (mg/dL) 

DM ou glicemia 

alterada ou RI 

(clamp) ou 

tolerância à glicose 

diminuída 

>100 >100 
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TG (mg/dL) 

 

> 150 > 150 > 150 

 

HDL-c (mg/dL) 

 

 

<35 (h) e <40 (m) <40 (h) e <50 (m) <40 (h) e <50 (m) 

 

PA 

 

 

> 130/85 ou uso de 

anti-hipertensivo 

> 130/85 ou uso de 

anti-hipertensivo 

> 130/85 ou uso de 

anti-hipertensivo 

 

Microalbuminúria 

 

> 20mg/min ou 

alb/cre>30mg/g 
-- -- 

Quadro I: OMS, Organização mundial da Saúde; IDF, International Diabetes Federation; 

ATP-III, National Cholesterol Education Program´s Adult Treatmente Panel III; DM, 

diabetes mellitus; RI, resistência insulínica; CA, circunferência abdominal; TG, 

triglicérides; HDL-c, colesterol de lipoproteína de alta densidade; PA, pressão arterial. 

 

        Devido ao constante aumento da prevalência da obesidade no mundo, a SMet vem 

crescendo de forma agressiva, afetando indistintamente diferentes grupos étnicos. Dados 

do National Health and Nutrition Examination Survey III (NHANES III) mostram que 

24% dos homens e 23,4% das mulheres norte americanas com mais de 20 anos 

apresentam SMet, e a prevalência aumenta para 43% em indivíduos acima de 50 anos, 

segundo os critérios do NCEP-ATPIII38. 

        Dos poucos estudos descritos sobre a prevalência de SMet na população brasileira, 

destaca-se o estudo realizado na cidade do Rio de Janeiro, em 2002, o qual observou que 

21,2% da população apresentava SMet baseado nos critérios do NCEP-ATPIII. Na faixa 
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etária entre 51 e 70 anos, 30% dessa população apresentavam SMet39. Prevalência 

semelhante foi encontrada no estudo de Salaroli41 e col., que verificaram, em 2007, que 

29,8% dos 1663 voluntários habitantes da cidade de Vitória - ES apresentavam SMet. 

Além disso, esse estudo constatou que a SMet acometia principalmente pessoas com 

idade entre 55 a 64 anos e do gênero feminino40. 

        Além dos fatores de risco que fazem parte dos critérios de diagnóstico da SMet, 

outras condições fisiopatológicos estão frequentemente associados nesses pacientes, 

como síndrome de ovários policísticos41, doenças hepáticas gordurosas42,43 estado pró-

inflamatório44, disfunção endotelial45 microalbuminúria46, hiperuricemia47 e também um 

aumento significativo da prevalência de apneia obstrutiva do sono (AOS)10,11..Estudos 

recentes demonstraram que aproximadamente 60% dos pacientes com SMet apresentam 

AOS5,6. Esta alta incidência pode estar relacionada, ao menos em parte, à presença da 

obesidade visceral ou abdominal, uma vez que esse tipo de deposição de gordura, 

avaliada pela CA, um dos critérios da SMet, tem sido considerada como o principal fator 

de risco para a AOS48. Além da gordura abdominal, a circunferência do pescoço também 

tem sido considerada um fator de risco para a AOS7. Ambas as situações prejudicam a 

mecânica respiratória. Isso porque a gordura visceral dificulta a descida do diafragma na 

inspiração (principalmente na posição supina), e a gordura adjacente à região do pescoço 

leva ao estreitamento do lúmen da faringe7. A AOS parece ser tão relevante para o 

prognóstico da SMet que alguns investigadores propuseram uma nova classificação, 

denominando síndrome Z a associação da SMet com a AOS2. 
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1.2 Apneia Obstrutiva do Sono 

 

 

        A AOS, de maneira independente, tem sido importantemente vinculada a risco 

aumentado de DCV, incluindo infarto do miocárdio49, acidente vascular cerebral9 

insuficiência cardíaca10,50 e morte súbita11,51. A AOS é caracterizada por repetitivas 

obstruções inspiratórias totais (apneias) e/ou parciais (hipopneias) das vias aéreas 

superiores durante o sono, em consequência do relaxamento fisiológico da musculatura 

da faringe7. Essas obstruções só se resolvem com um microdespertar, que restaura o 

tônus da musculatura faríngea, permitindo que o fluxo aéreo se restabeleça, 

normalizando a oxigenação e as concentrações de gás carbônico no sangue. Esses 

episódios de apneia ocasionam situações de hipóxia, roncos e micro-despertares, 

prejudicando a qualidade do sono e provocando sonolência diurna52 e, em alguns casos, 

podendo levar a disfunções neurocognitivas como déficit de memória e prejuízo na 

concentração53. 

        Um dos primeiros estudos sobre a prevalência da AOS constatou que, na população 

norte americana, a presença da AOS é cerca de 24% nos homens e 9% nas mulheres na 

faixa etária de 30-60 anos48. Recentemente foi verificado, em uma amostra de 1.520 

indivíduos nessa mesma população, um aumento da prevalência de AOS, que foi 

identificada em 32,7% dos sujeitos54. Estudo recente realizado com população brasileira, 

especificamente de residentes na região da cidade de São Paulo, observou a prevalência 

da AOS em 32,9% em 1.042 pessoas com idade de 20-80, sendo 40,6% nos homens e 
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26,1% nas mulheres55. Essa prevalência pode chegar a 70% em indivíduos com 

obesidade mórbida56. 

        O diagnóstico da AOS é realizado pela polissonografia noturna (PSG), padrão ouro 

para esse fim. O índice de apneia e hipoapneia (IAH), quantificado durante o exame, 

analisa o número de eventos respiratórios por hora e define a gravidade da AOS. É 

considerado sem AOS o indivíduo que apresentar o IAH igual ou inferior a 5 

eventos/hora. Quando o índice é maior que 5 até 14,9 eventos/hora, é considerado AOS 

leve. No corte entre 15 até 29 eventos/hora, é considerado AOS moderada. Já, o índice 

maior ou igual a 30 eventos/hora representa AOS grave57. Vale ressaltar que níveis de 

AOS moderada e grave (IAH≥15 eventos/hora) têm sido associados à morbimortalidade. 

Por exemplo, foi demonstrado que a gravidade da AOS prevê maior aterosclerose 

coronária oculta em indivíduos saudáveis com excesso de peso58. 

        A natureza das alterações fisiopatológicas da AOS pode ser devida aos distúrbios 

autonômicos, que aumentam o risco cardiovascular, e que são potencializados ainda 

mais pela associação com a SMet. Na AOS grave, a grande frequência de ciclos de 

apneias/hipopneias e despertares a cada noite expõe o coração e a circulação a uma alta 

amplitude de oscilação no sistema nervoso simpático, com reflexos na PA e FC59. Os 

efeitos adversos da AOS no sistema cardiovascular não são restritos ao período de sono. 

As ativações do sistema nervoso simpático e aumento da PA estão exacerbados também 

durante o dia nesses pacientes60. De fato, pacientes com AOS apresentam hiperativação 

simpática61,62, ou seja, pacientes portadores da SMet e AOS compartilham diversos 

mecanismos fisiopatológicos.. E a associação da SMet e AOS exacerba a hiperativação 
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simpática6, potencializa o prejuízo da sensibilidade barorreflexa6, além de aumentar a 

sensibilidade quimiorreflexa, que não está alterada em pacientes com SMet sem AOS12. 

 

1.3 Resposta hemodinâmica, metabólica e ventilatória no TECP 

 

 

        Na literatura já foi relatado que a diminuição no VO2pico está associada com 

aumento do risco cardiovascular23. Em pacientes com obesidade e SMet, o VO2pico 

encontra-se diminuído63,64, enquanto na AOS isolada os dados são controversos65,66,67,68. 

        O TECP é uma ferramenta propedêutica não invasiva, de grande importância no 

diagnóstico e prognóstico de pacientes com DCV16. Além do aspecto diagnóstico obtido 

pela análise de sintomas e sinais, as medidas ventilatórias permitem avaliar a capacidade 

funcional16 e o trabalho cardíaco, pela medida periódica da PA32 (resposta inotrópica), 

registro contínuo da FC (resposta cronotrópica), através do eletrocardiograma (ECG), 

durante o esforço progressivo máximo30,31. 

        O comportamento da FC e PA de repouso e durante o exercício físico são 

importantes ferramentas diagnósticas da função cardiovascular. No repouso, conforme já 

foi adiantado, a atividade vagal é predominante e, durante o exercício, essa retirada 

parassimpática é responsável pelo aumento na FC até aproximadamente 100 bpm. A 

partir daí, a progressão do aumento da FC e da PA ocorre pela ativação simpática até o 

limite do indivíduo69. 
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        Imediatamente após o término do exercício físico, a FC cai de maneira progressiva, 

diminuindo o débito cardíaco e a PA até o nível de repouso. Nos primeiros 30s de 

recuperação, a diminuição da FC ocorre predominantemente pela reativação 

parassimpática26. 

        Vale ressaltar que a avaliação da FC, seja no repouso21,70,71, seja em resposta aos 

níveis de esforço submáximo72, ou mesmo no período de recuperação (∆FCrec)18,73, é 

importante variável com valor prognóstico, inclusive de mortalidade em diversas 

condições de saúde. Valores de FCrep maiores que 70 e 75 bpm têm sido associados 

com aumento de mortalidade em pacientes com doença coronariana21,29,70. Além disso, 

já foi demonstrado que, durante o teste de esforço, aumentos da FC menores que 89 bpm 

(FC reserva) estão relacionados com maior incidência de infarto do miocárdio21. 

Adicionalmente, diminuição no ∆FCrec para valores abaixo de 12 bpm no 1ºmin18 e de 

22 bpm no 2ºmin, foram relacionados com aumento da incidência de doenças 

cardiovasculares e morte em diversas populações73. Em outro estudo, o valor de corte 

relacionado a aumento de mortalidade foi de ∆FCrec menor que 18 bpm no 1ºmin 

verificado em pacientes com disfunção ventricular74. 

        Em pacientes com SMet, já foi demonstrado prejuízo no ∆FCrec no 1º e 2ºmin 

recuperação75. Interessante que essa condição piora em pacientes com maior número de 

fatores de risco da SMet ou com outras patologias associadas75. O mesmo prejuízo no 

∆FCrec do 1º min de recuperação foi observado também em pacientes com AOS, sendo 

a gravidade da AOS associada com menor ∆FCrec nesses pacientes76,77,78. 

        Outro aspecto a ser observado durante o TECP é o comportamento da PA ao 

esforço. A PA, definida como uma variável dinâmica representada pela força de 
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propulsão do músculo cardíaco sobre a capacidade de distensão da artéria aorta e 

resistência do vaso ao fluxo sanguíneo reflete a integridade e eficiência nos ajustes 

hemodinâmicos e autonômicos. Na literatura já foi bem demonstrado que a resposta 

exacerbada da PA durante e após o término do exercício, está associada com 

DCV79,80,81,82. 

        Em pessoas saudáveis, o aumento da PAS durante o exercício se dá linearmente 

acompanhando o aumento do débito cardíaco. Esse aumento se potencializa com a 

intensidade do exercício, sendo que o aumento da PAS ocorre de forma mais acentuada 

no início do exercício. Já a PAD se mantém estável ou apresenta leve aumento, mesmo 

em esforço progressivo máximo83. Indivíduos normotensos, com diagnostico prévio de 

SMet ou DM, que apresentam resposta elevada da PA no TECP, apresentam maior risco 

de desenvolver hipertensão quando comparados com os pacientes com DM84 e SMet85 

com baixa elevação da PA no TECP. 

        Pacientes com SMet apresentam níveis elevados de PAS em repouso e no período 

de recuperação após o TECP85. O mesmo achado foi observado em pacientes com AOS, 

que apresentam níveis elevados de PAS e PAD em repouso, durante e após o TECP, 

quando comparados com indivíduos saudáveis86. 

        Contudo, apesar dessas evidências, o comportamento dos parâmetros 

hemodinâmicos, ventilatórios e metabólicos em resposta ao exercício progressivo 

máximo agudo, como o realizado no TECP, em pacientes com SMet associado com a 

AOS, não foi documentado. Não é conhecido, até o presente momento, se a associação 

da SMet com AOS prejudica a resposta da FC, PA e DP em repouso, durante o exercício 

e no período de recuperação, com reflexos sobre o VO2 pico, a FC reserva e o pulso de 



15 

 

O2. Adicionalmente, não é conhecido se a exacerbação simpática, presente em pacientes 

com SMet e AOS, é um importante mecanismo para explicar as possíveis alterações nas 

variáveis estudadas no TECP. 
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2. OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo primário: 

 

 

Num primeiro momento, investigar se a associação da SMet com a AOS altera as 

respostas hemodinâmicas, metabólicas e ventilatórias durante o esforço progressivo 

máximo. Num segundo momento, verificar o papel da hiperativação simpática nas 

possíveis alterações encontradas. 

 

2.2 Objetivos secundários: 

 

 

Em pacientes com SMet associada ou não à AOS, estudar: 

1) A resposta da FC e da PA no pré esforço, durante e após o esforço 

progressivo máximo (TECP); 

2) O consumo máximo de oxigênio (VO2pico), a produção de dióxido de 

carbono (VCO2pico), a ventilação pulmonar (VE), o quociente respiratório 

(QR), o equivalente ventilatório de oxigênio (VE/VO2), o equivalente 

ventilatório de gás carbônico (VE/VCO2), o pulso de oxigênio (VO2/FC), a 

pressão parcial de oxigênio no final da expiração (PetO2) e a pressão 

parcial de dióxido de carbono no final da expiração (PetCO2) no TECP; 

3)  A reserva cronotrópica (FC reserva) e a atenuação da FC de recuperação 

(∆FCrec) no 1º, 2º, 4º e 6º min no TECP; 



18 

 

4) A correlação da atividade nervosa simpática muscular (ANSM) com as 

alterações encontradas. 
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3. MÉTODOS 
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3.1 Amostra: 

 

 

        O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa do HC-

FMUSP (CAPPesq nº1222/05). Todos os voluntários assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, após esclarecimentos, autorizando sua participação 

no estudo. 

        Os pacientes foram recrutados do Ambulatório de Cardiologia do Exercício do 

InCor - HCFMUSP, passaram por uma triagem, para receber informações sobre o 

projeto e foram convidados a participar do estudo. A seguir, foram submetidos à 

avaliação clínica e laboratorial para determinação da condição de saúde, sendo 

selecionados os indivíduos que atendiam aos critérios de inclusão: sedentários, de ambos 

os gêneros, entre 30 e 65 anos, portadores de SMet3. Foram excluídos os indivíduos 

engajados em tratamento dietético ou medicamentoso, tabagistas, com histórico de 

consumo excessivo de álcool, e com doença cardiovascular ou metabólica. 

        O diagnóstico da SMet foi realizado de acordo com o NCEP-ATPIII3, que 

caracteriza o indivíduo como portador da SMet se ao menos 3 dos 5 fatores seguintes 

estiverem presentes: 

1. CA > 102 cm para os homens e > 88 cm para as mulheres; 

2. TG >150 mg/dL; 

3. HDL-c <40 mg/dL para os homens e <50 mg/dL para as mulheres; 

4. PAS > 130 mmHg ou PAD > 85 mmHg; 

5. Glicemia de jejum > 100 mg/dL 
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        Após a triagem inicial, foram pré-selecionados 82 pacientes com SMet sendo 

excluídos 13 pacientes por não preencherem os critérios de inclusão (4 por tabagismo, 2 

por gravidez e 7 por necessidade de intervenção medicamentosa). Após confirmação da 

SMet, todos pacientes foram submetidos à PSG para o diagnóstico da AOS. A seguir, os 

pacientes realizaram o TECP e a avaliação da ANSM. Foram excluídos 9 pacientes por 

não terem atingido os critérios de teste máximo no TECP, totalizando 60 pacientes com 

SMet. Destes, 30 compuseram o grupo AOS (SMet+AOS) e 30 compuseram o grupo 

sem AOS (SMet-AOS), baseado no laudo da PSG. A distribuição dos grupos e o 

seguimento dos pacientes durante o estudo podem ser observados na Figura 2. 

        O IAH foi adotado como critério de diagnóstico de AOS, sendo positivo para AOS, 

os pacientes que apresentaram IAH ≥ 15 eventos por hora na PSG.  

        O grupo controle saudável (C) arrolado no estudo foi composto por 21 indivíduos 

aparentemente saudáveis, sem uso de medicamentos, sedentários, que não apresentavam 

SMet, de ambos os sexos, pareados por sexo e por idade aos grupos de SMet. Nesse 

grupo foram excluídos 5 indivíduos por apresentarem IAH ≥ 5 eventos por hora, 

finalizando com 16 indivíduos. O grupo C foi submetido às mesmas avaliações que os 

pacientes com SMet. 
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Figura 2. Distrubuição e seguimento dos grupos estudados. TECP, Teste de esforço 

cardiopulmonar máximo; SMet+AOS, síndrome metabólica com apneia obstrutiva do 

sono; SMet-AOS, síndrome metabólica sem apneia obstrutiva do sono; C, controle 

saudável. 

 

3.2 Avaliações: 

 

3.2.1 Avaliação Antropométrica. Foram aferidos a altura (m) em estadiômetro de parede 

Sanny, e o peso corporal (kg) em balança Filizola. O IMC foi obtido por meio do cálculo 

do peso corporal dividido pela altura ao quadrado [IMC= peso (kg)/altura2(m)]. 

 

3.2.2 Avaliação da Circunferência Abdominal. A circunferência abdominal foi medida 

por fita métrica flexível, aproximadamente à altura do umbigo no ponto médio entre a 

última costela e a crista ilíaca, sempre pelo mesmo observador, e foi registrado o valor 

que mais vezes se repetiu na sequência de três medidas consecutivas. 
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3.2.3 Avaliação da Apneia Obstrutiva do Sono. A avaliação da AOS foi realizada no 

Laboratório do Sono do InCor do HC-FMUSP por meio da PSG87, considerada o padrão-

ouro para diagnóstico da AOS, em polissonógrafo da marca Embla Medicare – Flaga hf. 

Medical Devices, Reykjavik, Iceland. 

        Durante o exame, foram monitoradas as seguintes variáveis fisiológicas: 

eletroencefalograma (EEG), eletrooculograma (EOG), eletromiograma (EMG), 

eletrocardiograma (ECG), sensor de ronco e sensor de posição88. O fluxo aéreo foi 

detectado por dois canais: termístor e cânula oro-nasal, além das cintas piezo elétricas 

que verificam o esforço respiratório do tórax e do abdome e a saturação arterial de 

oxigênio junto com o pulso registrado pelo oxímetro88 (Figura 3). 

        As fases do sono foram verificadas pelo EEG que identificou a vigília e as fases do 

sono (N1, N2, N3 e REM). O registro da atividade cerebral foi realizado pelo sistema 

internacional 10-20 de colocação de eletrodos, colocados especificamente nas posições 

F3, F4, C3, C4, O1 e O2. O eletrodo na posição (FPZ) e o eletrodo nos mastoides 

contralaterais foram utilizados como referências88. 

        O EOG foi utilizado para auxiliar na identificação das fases do sono, em especial o 

sono REM, localizados nos cantos externos de ambos os olhos no plano horizontal, ou 

na posição oblíqua, juntamente com o EMG submentonianos. EMG dos músculos tibiais 

anteriores de ambas as pernas foi realizado para investigação de movimentos periódicos 

das pernas88 (ex.: síndrome das pernas inquietas). 

        O termístor, cânula oro-nasal, as cintas piezo elétricas e a saturação arterial de 

oxigênio foram utilizados para identificar a AOS. A apneia foi definida como a ausência 

do fluxo inspiratório pela obstrução total das vias aéreas por, pelo menos, 10 segundos, 
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associados à queda de, pelo menos, 3% da saturação de oxigênio e/ou 

microdespertares89. A hipopneia foi definida por uma significante redução do fluxo 

inspiratório (>50%) pela obstrução parcial do fluxo aéreo durante 10 segundos ou 

mais89. O IAH foi definido pelo número de apneias e hipopneias por hora de sono 

(eventos/h). A gravidade da apneia foi descrita de acordo com o IAH6,12,13. 

 

 

Figura 3. Polissonografia noturna - avaliação da apneia obstrutiva do sono. 

 

3.2.4 Exames Laboratoriais. No período da manhã, com o indivíduo em jejum de até 10 

horas, foi puncionado um acesso venoso em veia antecubital para coleta de sangue para 

avaliações laboratoriais. 

Hemograma. Realizado por contagem eletrônica automatizada e estudo morfológico em 

esfregaços corados com corantes panópticos. 

Glicemia. Realizada pelo método enzimático, automatizado (Roche). 
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Colesterol, triglicérides e HDL-colesterol. Feitos pelo método enzimático colorimétrico, 

e o cálculo de LDL-colesterol conforme a “Lipid Research Clinics Programa”. Seguindo 

a orientação das IV Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (2007), foi feita a dosagem direta do LDL-colesterol (não calculado pela 

equação de Friedewald), sempre que o resultado dos triglicérides for maior ou igual a 

400 mg/dL90. 

 

3.2.5 Teste de esforço cardiopulmonar máximo. O TECP foi realizado em ciclo 

ergômetro (Ergoline Via Sprint 150P, Bitz, Alemanha). Para as análises do 

comportamento da FC durante a avaliação cardiopulmonar, foi utilizado um 

eletrocardiograma com doze derivações padrão (D1, D2, D3, aVR, aVL, aVF, V1,V2, 

V3, V4, V5, V6 - ECG Marquette Medical Systems, InC. CardioSoft, Wisconsin, EUA) 

e para avaliação da PA utilizou-se o método auscultatório. Em seguida, o 

comportamento cardiovascular e pulmonar foi avaliado durante o TECP. O teste foi 

realizado em cicloergômetro, em protocolo de rampa com aumento constante de carga 

(incrementos de 10 a 20W/min)25, com velocidade de 60 a 70 rotações por minuto até a 

exaustão (Figura 4). Qualquer alteração eletrocardiográfica observada que pudesse 

comprometer o protocolo experimental excluiu o indivíduo do estudo. O teste foi 

considerado máximo quando o paciente atingiu o equivalente respiratório (QR) ≥ 

1,1091,92 associado à exaustão referida pelo paciente. 

         Periodicamente, o paciente foi inquerido a respeito de quaisquer sintomas ao 

esforço, como cansaço, peso nas pernas e tonturas. 
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Delta da frequência cardíaca de recuperação. Foi registrada a FC de recuperação 

(FCrec) no 1º, 2º, 4º e 6º minutos pelo ECG. O 1º e 2º minutos de recuperação ocorreram 

de forma ativa (60 - 70rpm) e o 4º e 6º minutos foram realizados de forma passiva. O 1º 

minuto de recuperação foi realizado com decréscimo de 50% da carga máxima 

atingida93 e o 2º minuto com redução de 75% da carga máxima atingida. A atenuação do 

FCrec foi definida pela fórmula FC máxima atingida no exercício (FCpico) menos a FC 

do 1º, 2º, 4º e 6º minutos de recuperação (∆FCrec = FCpico - FC)18. 

FC reserva. A FC reserva foi definida pela FC pico menos a FC repouso (FCpico-

FCrep)21. 

Duplo Produto. Foi avaliado pela multiplicação entre a PA sistólica e a FC (PASxFC)22 

em repouso, durante e após o TECP. 

Avaliação da Capacidade Funcional. A avaliação da capacidade funcional foi realizada 

por meio da medida direta do consumo de oxigênio no pico do exercício (VO2pico), pelo 

ergoespirômetro computadorizado SensorMedics - model Vmax 229 Pulmonary 

Function/Cardiopulmonary Exercise Testing Instrument, Yorba Linda, CA, USA. As 

avaliações ventilatória e de troca gasosa foram mensuradas continuamente, respiração a 

respiração e analizadas por meio das suas médias a cada 30 segundos. As variáveis 

analisadas foram: consumo de oxigênio (VO2 L.min-1 e mL.kg-1.min-1); produção de 

dióxido de carbono (VCO2 mL.min-1); ventilação pulmonar (VE L/min em BTPS); 

quociente respiratório (QR=VCO2/VO2); equivalente ventilatório de oxigênio (VE/VO2); 

equivalente ventilatório de gás carbônico (VE/VCO2); pulso de oxigênio (VO2/FC); 

pressão parcial de oxigênio no final da expiração (PetO2); e pressão parcial de dióxido 

de carbono no final da expiração (PetCO2). 
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Figura 4. Teste de esforço cardiopulmonar máximo - Realizado em cicloergômetro, com 

protocolo em rampa. 
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3.2.6 Avaliação da atividade nervosa simpática muscular. A ANSM foi avaliada 

diretamente pela técnica de microneurografia, que registra as multiunidades motoras da 

via pós-gangliônica eferente, através da impactação de um microeletrodo de tungstênio 

no nervo fibular94 e de um microeletrodo referência, colocado aproximadamente um 

centímetro de distância do microeletrodo intraneural (Figura 5). Os eletrodos foram 

conectados a um pré-amplificador e o sinal obtido foi alimentado através de um filtro 

passa-banda e, em seguida, dirigido a um discriminador de amplitude para armazenagem 

em osciloscópio e em caixa de som. A ANSM foi avaliada por meio de registro 

contínuo, durante 10 minutos com o paciente em posição supina, sem interferências de 

outros estímulos. O sinal do nervo foi analisado por meio da contagem do número de 

descargas ocorridas por minuto. 

 

 

Figura 5. Microneurografia - Avaliação da atividade nervosa simpática muscular.  
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3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

        Os dados são apresentados como média ± erro padrão da média. Foi realizado o teste 

Qui-quadrado (X2) para verificar possíveis diferenças nas proporções de gênero, seguido 

do teste de Levene e do teste Kolmogorov-Smirnov para analisar a normalidade de 

distribuição entre os grupos SMet+AOS, SMet-AOS e C. 

        Confirmada as suposições para o uso do teste paramétrico, utilizou-se análise de 

variância de um fator “one-way ANOVA” para verificar as diferentes nas variáveis da 

SMet, da polissonografia noturna, do TECP e da ANSM. A análise de variância de dois 

fatores “two-way ANOVA” para o comportamento da FC, PAS e PAD durante o TECP. 

Em caso de diferença significativa, foi realizado o Post-hoc de Scheffè para identificar 

essas diferenças. 

As associações entre a ANSM com a FC de repouso e os FC do 1º, 2º, 4º e 6º min 

de recuperação foram realizadas pelo teste de correlação linear de Pearson. 

        Em todas as análises foram considerados significantes os resultados cujo valor de P 

tenha sido inferior a 0,05. 
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4. RESULTADOS 
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4.1 Características físicas, dados dos critérios de diagnósticos e prevalência da SMet 

 

 

       Características físicas, critérios de diagnóstico de SMet e prevalência dos critérios 

da SMet são apresentando na Tabela 1. Ambos os grupos com SMet foram semelhantes 

e apresentaram maiores valores no IMC, CA, glicose, TG, PAS, PAD e menor valor no 

HDL-c comparados com C. Da mesma forma, ambos os grupos com SMet foram 

semelhantes e apresentaram maiores prevalências de alterações na CA, glicose, TG, 

PAS, PAD e HDL-c quando comparado com o grupo C. Os grupos não apresentaram 

diferenças no gênero, idade. 
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Tabela 1 – Características físicas, critérios de diagnóstico de SMet e prevalência desses 

critérios dos grupos SMet+AOS, SMet-AOS e C. 

  
SMet+AOS 

(n=30) 

SMet-AOS 

(n=30) 

C 

(n=16) 

Gênero (m/f) 18/12 14/16 6/10 

Idade (anos) 49±2 46±1 48±2 

IMC (kg/m2) 32±1* 32±1* 26±1 

Critérios da SMet  

CA (cm) 107±1* 106±1* 93±3 

Glicose (mg/dL) 105±2* 99±2* 87±4 

TG (MG/dL) 190±19* 182±16* 95±14 

HDL-c (mg/dL) 41±2* 40±2* 57±4 

PAS (mmHg) 134±3* 132±4* 111±3 

PAD (mmHg) 90±2* 88±2* 71±2 

Prevalência dos critérios diagnósticos da SMet 

CA (%) 97* 97* 45 

Glicose (%) 60* 48* 0 

TG (%) 58* 52* 9 

HDL-c (%) 67* 72* 0 

PAS (%) 67* 54* 0 

PAD (%) 77* 64* 0 

Dados expressos em média ± EP. SMet, síndrome metabólica; AOS, apneia obstrutiva 

do sono; C, controle; IMC, índice de massa corporal; CA, circunferência abdominal; 

TG, triglicérides; HDL-c colesterol de lipoproteína de alta densidade; PAS, pressão 

arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica. * P < 0,05 vs. C. 
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4.2 Polissonografia noturna 

 

 

       Os dados da polissonografia noturna são apresentando na Tabela 2. Os grupos não 

apresentaram diferenças nas variáveis tempo total de sono, eficiência do sono, e estágios 

N1, N2, N3 e REM. Como já esperado, o grupo SMet+AOS apresentou maiores valores 

de IAH, IMD e menor SpO2min durante a PSG quando comparado com os grupos SMet-

AOS e C. 

 

Tabela 2 – Dados da polissonografia noturna entre os grupos SMet+AOS, SMet-AOS e 

C. 

  
SMet+AOS 

(n=30) 

SMet-AOS  

(n=30) 

C 

(n=16) 

Polissonografia Noturna 

TST (min) 406±10 392±13 410±26 

ES (%) 87±1 85±3 86±4 

N1 (%) 8±1 5±1 6±2 

N2 (%) 59±1 59±2 53±4 

N3 (%) 13±1 16±1 18±3 

REM (%) 20±1 20±1 24±2 

IAH (eventos/h) 42±4*† 7±1 3±1 

IMD (eventos/h) 25±3*† 11±1 9±2 

SpO2min (%) 77±3*† 88±1 91±1 

Dados expressos em média ± EP. SMet, síndrome metabólica; AOS, apneia obstrutiva 

do sono; C, controle; TST, tempo total de sono; N1, estágio 1 do sono; N2, estágio 2 do 
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sono; N3, estágio 3 do sono; REM, estágio dos movimentos rápidos dos olhos; IAH, 

índice de apneia e hipoapneia; IMD índice de micro despertar; SpO2min, saturação 

mínima de oxigênio. † P < 0,05 vs. SMet-AOS; * P < 0,05 vs. C. 
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4.3 Respostas hemodinâmicas no TECP 

 

 

        As variáveis hemodinâmicas durante o TECP no período de repouso, aos 50% do 

VO2pico, no pico do exercício e no 1º, 2º, 4º e 6º min do período de recuperação são 

apresentadas na Tabela 3. 

        Ambos os grupos com SMet apresentaram maiores valores na FC, PAS, PAD e DP 

no repouso; PAS, PAD e DP aos 50% do VO2pico; PAS, PAD no pico do exercício, e 

PAS, PAD e DP no 1º, 2º, 4º e 6º min de recuperação, comparados com os do grupo C, 

sem efeito adicional da AOS sobre essas respostas. 
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Tabela 3 - Resposta hemodinâmica no TECP entre os grupos SMet+AOS, SMet-AOS e C. 

    Repouso 50%VO2pico 
Pico do 

exercício 
1°min rec 2°min rec 4°min rec 6°min rec 

Valores hemodinâmicos durante o teste de esforço cardiopulmonar máximo 

FC 

SMet+AOS 86±2* 127±4 156±3 141±3 130±2 116±2 108±2 

SMet-AOS 85±2* 128±3 164±2 146±2 132±2 114±3 107±2 

C 75±2 112±6 166±3 142±3 126±3 105±3 99±3 

PAS 

SMet+AOS 133±3* 173±6* 209±5* 195±4* 183±5* 155±5* 139±5* 

SMet-AOS 128±2* 163±3* 203±4* 192±4* 176±4* 144±4* 132±3* 

C 111±2 140±8 181±7 170±6 153±6 128±4 115±3 

PAD 

SMet+AOS 90±2* 94±3* 98±3* 91±3* 93±3* 90±3* 85±3* 

SMet-AOS 89±2* 91±2* 96±2* 93±2* 92±2* 88±2* 85±2* 

C 71±3 77±4 78±2 74±2 72±2 70±2 70±2 

DP 

SMet+AOS 11467±377* 22472±1165* 32769±898 28176±799* 23373±708* 17020±703* 15563±642* 

SMet-AOS 10790±446* 21476±842* 33004±735 28193±762* 23328±741* 16155±1200* 14173±624 

C 8134±223 8892±715 31039±1520 24483±1281 19401±1221 13075±703 10895±1776 

Dados expressos em média ± EP. SMet, síndrome metabólica; AOS, apneia obstrutiva do sono; C, controle; FC, frequência 

cardíaca; REP, repouso; REC recuperação, PAS, pressão arterial sistólica; PAD. Pressão arterial diastólica; DP, duplo produto. † 

P < 0.05 vs. SMet-AOS; * P < 0,05 vs. C. 
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4.4 Respostas ventilatórias e metabólicas no TECP 

 

 

        As variáveis ventilatórias e metabólicas no TECP no período de repouso, aos 

50% do VO2pico e no pico do exercício são apresentadas na Tabela 4. 

        Os grupos com SMet apresentaram valores significativamente menores do 

consumo máximo de oxigênio relativo ao peso corporal (VO2pico), comparados com 

oo grupo C, sem prejuízo adicional pela associação com a AOS. Não foram 

observadas diferenças para todas outras variáveis ventilatórias e metabólicas.  
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Tabela 4 – Respostas ventilatórias e metabólicas durante o TECP nos grupos 

SMet+AOS, SMet-AOS e C. 

   
Repouso 

50% 

VO2pico 

Pico do 

exercício 

Valores ventilatórios durante o teste de esforço cardiopulmonar máximo 

QR 

SMet+AOS 0,82±0,01 0,88±0,01 1,18±0,01 

SMet-AOS 0,81±0,02 0,89±0,02 1,18±0,01 

C 0,86±0,02 0,91±0,03 1,19±0,02 

VO2 (ml/kg/min) 

SMet+AOS 3,2±0,1 11,4±0,5 22,6±1* 

SMet-AOS 3,2±0,2 12,1±0,7 23,6±1,2* 

C 3,1±0,2 13,3±0,9 28,2±1,3 

VO2 (ml/min) 

SMet+AOS 268±11 1012±50 1997±104 

SMet-AOS 283±17 1066±69 2111±152 

C 238±10 931±75 1920±137 

VCO2 (ml/min) 

SMet+AOS 230±11 948±47 2339±131 

SMet-AOS 239±15 955±65 2434±170 

C 207±09 878±73 2289±174 

 SMet+AOS 9,8±0,5 26,5±1,1 71±3,5 

VE SMet-AOS 10,3±0,5 28,1±1,5 72,2±4,5 

 C 9,4±0,5 26±1,6 77±5,3 

VE/VO2 

SMet+AOS 36±1 27±1 36±1 

SMet-AOS 37±2 27±1 36±1 

C 39±2 29±1 41±2 
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VE/VCO2 

SMet+AOS 42±2 30±1 33±1 

SMet-AOS 43±2 31±1 33±1 

C 44±1 32±1 36±2 

PetO2 (mmHg) 

SMet+AOS 97±1 95±1 108±1 

SMet-AOS 99±2 95±1 107±1 

C 99±2 96±2 107±1 

PetCO2(mmHg) 

SMet+AOS 39±1 43±2 41±1 

SMet-AOS 37±1 42±1 42±1 

C 34±2 39±2 38±2 

Dados expressos em média ± EP. SMet, síndrome metabólica; AOS, apneia 

obstrutiva do sono; C, controle; QR, coeficiente respiratório; VO2pico, consumo 

máximo de oxigênio; VO2, consumo de oxigênio; VCO2, produção de dióxido de 

carbono; VE/VO2, equivalentes ventilatórios para oxigênio; VE/VCO2, equivalentes 

ventilatórios para dióxido de carbono; PetO2, pressão expirada de oxigênio; PetCO2, 
pressão expirada dióxido de carbono; † P < 0.05 vs. SMet-AOS; * P < 0,05 vs. C. 
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4.5 FC de repouso no TECP 

 

 

        No pico do exercício, ambos os grupos com SMet apresentaram aumento da FC 

de repouso (Figura 06), sem efeito adicional da AOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Comparação da FC de repouso entre os pacientes com síndrome 

metabólica e com apneia obstrutiva do sono (SMet+AOS), sem apneia obstrutiva do 

sono (SMet-AOS) e controle (C).* P < 0,05 vs. C. 
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4.6 FC reserva no TECP 
 

 

O grupo SMet+AOS apresentou valores significativamente menores de FC 

reserva em comparação aos dos grupos SMet-AOS e C. Adicionalmente, o grupo 

SMet-AOS apresentou valor menor de FC reserva em comparação ao grupo C 

(Figura 7). 

 

 

Figura 7 - Comparação da FC reserva (FCpico-FCrep) entre os pacientes com 

síndrome metabólica e com apneia obstrutiva do sono (SMet+AOS), sem apneia 

obstrutiva do sono (SMet-AOS) e controle (C). † P < 0.05 vs. SMet-AOS; * P < 0,05 

vs. C 



42 

 

4.7 Carga de pico no TECP 

 

 

        Não houve diferença entre os grupos em relação à carga máxima atingida (pico 

do esforço, watt), durante o TECP (Figura 8). 
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Figura 8 - Comparação da carga pico atingida durante o TECP entre os pacientes 

com síndrome metabólica e com apneia obstrutiva do sono (SMet+AOS), sem apneia 

obstrutiva do sono (SMet-AOS) e controle (C). 
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4.8 Tempo máxima de exercício no TECP 

 

 

       Da mesma forma, também não houve diferença significativa no tempo de 

exercício máximo (min) durante o TECP (Figura 9). 
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Figura 9 - Comparação do tempo de exercício durante o TECP entre os pacientes 

com síndrome metabólica e com apneia obstrutiva do sono (SMet+AOS), sem apneia 

obstrutiva do sono (SMet-AOS) e controle (C). 
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4.9 Pulso de oxigênio no pico do exercício no TECP 

 

 

        No pico do exercício, ambos os grupos com SMet apresentaram redução do 

pulso de oxigênio (Figura 10), sem efeito adicional da AOS. 
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Figura 10 - Comparação do pulso de oxigênio no pico do exercício (VO2/FC) entre 

os pacientes com síndrome metabólica e com apneia obstrutiva do sono 

(SMet+AOS), sem apneia obstrutiva do sono (SMet-AOS) e controle (C).* P < 0,05 

vs. C. 
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4.10 Atenuação do ∆FCrec no TECP 

 

 

        Somente o grupo SMet+AOS apresentou valores significativamente menores do 

∆FCrec em todos os minutos avaliados em relação ao grupo C (Figura 11, Painel A, 

B, C e D). Adicionalmente, o grupo SMet+AOS apresentou valores 

significativamente menores ∆FCrec no 4º e 6º min, comparados com os do grupo 

SMet-AOS (Figura 11, Painel C e D). Já o grupo SMet sem AOS apresentou 

valores significativamente menores do ∆FCrec no 2º e 4º min, comparados com os 

do grupo C (Figura 11, Painel B e C). 

 

Figura 11 - Comparação do ∆FCrec (FCpico-FCrec) no 1ºmin (A), 2ºmin (B), 4ºmin 

(C) e 6ºmin (D) entre os pacientes com síndrome metabólica e com apneia obstrutiva 

do sono (SMet+AOS), sem apneia obstrutiva do sono (SMet-AOS) e controle (C). † 

P < 0.05 vs. SMet-AOS; * P < 0,05 vs. C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Comparação do ∆FCrec no 1º, 2º, 4º e 6º min entre os pacientes com 

síndrome metabólica e com apneia obstrutiva do sono (SMet+AOS), sem apneia 

obstrutiva do sono (SMet-AOS) e controle (C). † P < 0.05 vs. SMet-AOS; * P < 0,05 

vs. C. 
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4.11 Atividade Nervosa Simpática Muscular 

 

 

        Ambos os grupos SMet apresentaram níveis significativamente maiores de 

ANSM em relação ao C. Adicionalmente, o grupo SMet+AOS apresentou níveis 

significativamente maiores que o grupo SMet-AOS (Figura 12). 
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Figura 12 - Comparação da atividade nervosa simpática muscular (ANSM) entre os 

pacientes com síndrome metabólica e com apneia obstrutiva do sono (SMet+AOS), 

sem apneia obstrutiva do sono (SMet-AOS) e controle (C). † P < 0.05 vs. SMet-

AOS; * P < 0,05 vs. C. 
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4.12 Correlação da ANSM com a atenuação dos FCrep 

 

 

        Análises adicionais revelaram uma correlação direta e significativa entre a 

ANSM e a FCrep nos pacientes SMet+AOS, SMet-AOS e C (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Correlação entre a atividade nervosa simpática muscular (ANSM) e a FC 

de repouso (FCrep) nos pacientes com síndrome metabólica e com apneia obstrutiva 

do sono (SMet+AOS), sem apneia obstrutiva do sono (SMet-AOS) e controle (C). 
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4.13 Correlação da ANSM com a atenuação dos ∆FC de recuperação 

 

 

        A correlação entre a ANSM e o ∆FCrec no 1º, 2º, 4º 6º min demonstrou uma 

associação inversa e significativa entre esses parâmetros (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Correlação entre a atividade nervosa simpática muscular (ANSM) e o 

∆FCrec no 1º, 2º, 4º e 6ºmin nos pacientes com síndrome metabólica e com apneia 

obstrutiva do sono (SMet+AOS), sem apneia obstrutiva do sono (SMet-AOS) e 

controle (C). 
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4.14 Comportamento da FC durante o TECP 

 

 

        Houve comportamento diferente na FC durante o TECP entre os grupos 

SMet+AOS, SMet-AOS e C. (Figura 15). 

 

Figura 15 - Comportamento da FC durante o TECP (aos 50% do VO2pico e no pico 

do exercício) nos pacientes com síndrome metabólica e com apneia obstrutiva do 

sono (SMet+AOS), sem apneia obstrutiva do sono (SMet-AOS) e controle (C).
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4.15 Comportamento PAS durante o TECP 

 

 

        Houve comportamento diferença na PAS durante o TECP entre os grupos 

SMet+AOS, SMet-AOS e C. (Figura 16). A análise estatística mostrou que o grupo 

SMet+AOS apresentou maiores valores de PAS durante o TECP, comparados com 

os do grupo C. Da mesma forma, o grupo SMet-AOS apresentou maiores valores de 

PAS durante o TECP, comparado com o grupo C. 
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Figura 16 - PAS no repouso, aos 50% do VO2pico e no pico do TECP nos pacientes 

com síndrome metabólica e com apneia obstrutiva do sono (SMet+AOS), sem apneia 

obstrutiva do sono (SMet-AOS) e controle (C).



51 

 

4.16 Comportamento PAD durante o TECP 

 

 

        Houve comportamento diferente na PAD durante o TECP entre os grupos 

SMet+AOS, SMet-AOS e C. (Figura 17). A análise estatística mostrou que o grupo 

SMet+AOS apresentou maiores valores de PAD durante o TECP, comparados com 

os do grupo C. Da mesma forma, o grupo SMet-AOS apresentou maiores valores de 

PAD durante o TECP, comparado com os do grupo C (Figura 17). 

60

70

80

90

100

110

120

Repouso 50% VO2pico Pico TECP 1ºmin 2ºmin 4ºmin 6ºmin

SMet+AOS

SMet-AOS

C

P
A

D
 

(m
m

H
g

)

**

Grupo * P=<0,001
 

Figura 17 - PAD no repouso, aos 50% do VO2pico e no pico do TECP nos pacientes 

com síndrome metabólica e com apneia obstrutiva do sono (SMet+AOS), sem apneia 

obstrutiva do sono (SMet-AOS) e controle (C). 



52 

 

4.17 Sumário dos resultados 

 

Desta forma, para melhor compreensão dos resultados obtidos no presente estudo, os 

principais achados foram sumarizados nos quadros baixos (Tabela 5). 

  

Tabela 5 - Comparação entre o grupo SMet+AOS, SMet-AOS e C.  

 
SMet+AOS SMet-AOS 

FCrep ↑ ↑ 

VO2pico ↓ ↓ 

PA de repouso ↑ ↑ 

PA aos 50% VO2pico ↑ ↑ 

PA no VO2pico ↑ ↑ 

PA no 1°, 2°, 4°e 6° min de rec ↑ ↑ 

∆FCrec 1ºmin ↓ = 

∆FCrec 2ºmin ↓ ↓ 

∆FCrec 4ºmin ↓↓ ↓ 

∆FCrec 6ºmin ↓↓ = 

FC reserva ↓↓ ↓ 

VO2/FCpico ↓ ↓ 

ANSM ↑↑ ↑ 

Tabela 5 – SMet+AOS, síndrome metabólica com apneia obstrutiva do sono; SMet-

AOS, síndrome metabólica sem apneia obstrutiva do sono; FC, frequência cardíaca; 

rec, recuperação; VO2, consumo de oxigênio, PAS, pressão arterial sistólica; PAD, 

pressão arterial diastólica; ∆FCrec, atenuação da frequência cardíaca de recuperação; 

VO2/FC, pulso de oxigênio; ANSM, atividade nervosa simpática muscular.  maior 

que C;  maior que C e SMet-AOS;  menor que C;  menor que C e SMet-AOS; 
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5. DISCUSSÃO 
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        Apesar da alta prevalência de AOS em pacientes com SMet5,6, o diagnóstico 

dessa comorbidade ainda é negligenciada na prática clínica. Ambas as condições, 

independentes ou não, levam a doenças cardiovasculares e morte3,7. 

        Uma ferramenta muito utilizada na clínica médica e que tem grande valor 

prognóstico para eventos cardiovasculares é o TECP16. Os resultados deste estudo 

ampliam o conhecimento sobre as respostas hemodinâmicas, metabólicas e 

ventilatórias durante o TECP em pacientes com SMet, associado ou não com a AOS. 

        O principal achado do presente estudo é que a AOS, em associação com a SMet, 

parece agravar os prejuízos autonômicos e cardiovasculares já encontrados na SMet 

isolada. Confirmamos que pacientes com SMet apresentam maior ANSM em 

repouso e maiores respostas de PAS e PAD durante o exercício, menor VO2pico e 

menor pulso de O2 no pico do esforço, assim como prejuízo da recuperação da FC e 

da PA. Entretanto, quando esses pacientes apresentam também a AOS, se observa 

um aumento ainda maior da ANSM e uma redução mais importante do pulso de O2 

em repouso. Durante o exercício, os pacientes com SMet e AOS apresentam a FC 

reserva diminuída e, na recuperação, um prejuízo mais expressivo do ∆FCrec. Esses 

achados serão discutidos nas próximas sessões. 

 

5.1 Resposta hemodinâmica, metabólica e ventilatória no período de repouso no 

TECP em pacientes com SMet associada ou não à AOS 

 

 

        Já foi demonstrado que valores baixos de FC de repouso estão associados com a 

ação da atividade parassimpática sobre o coração, e muitos autores consideram-no 
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como efeito cardioprotetor21,95, enquanto valores mais altos da FCrep estão 

relacionados à predisposição de doenças cardiovasculares e aumento de 

mortalidade21,29,70,71. No presente estudo, foi observado que ambos os grupos com 

SMet apresentaram valores aumentados de FCrep em comparação com o grupo C, 

sem prejuízo adicional em decorrência da associação com AOS. 

        Na literatura já foi descrito que a taxa de despolarização do nodo sinusal, sem a 

modulação da atividade parassimpática, isto é, a FC intrínseca, é de 

aproximadamente 100 bpm em repouso96. Com a modulação da atividade 

parassimpática, esses valores se apresentam entre 60 a 80 bpm96. Em um importante 

estudo, Jouven e cols. acompanharam homens assintomáticos por um período de 23 

anos, e concluíram que aqueles indivíduos que apresentam FCrep >75 possuem 

maior risco de desenvolver infarto do miocárdio21. Outro estudo, com indivíduos 

com doenças coronárias e disfunção do ventrículo esquerdo pré existentes, adotou 

um corte ainda mais rígido de FCrep, ao demonstrar que FCrep >70 bpm está 

associada a aumento na mortalidade29. 

        Já foi descrito que pacientes com SMet apresentam níveis mais elevados de 

FCrep75,97. Adicionalmente, pacientes com AOS também apresentam níveis mais 

elevados de FCrep76,78,98. Os nossos dados corroboram os achados da literatura, e 

avançam ao trazer uma possível explicação, pelo menos parcial, para esses achados. 

Nós encontramos uma hiperatividade simpática em pacientes com SMet, com e sem 

AOS. Isso sugere níveis aumentados de noradrenalina e adrenalina, que se ligam aos 

receptores β1 e aumentam a FCrep25,26. De fato, até onde temos conhecimento, 

demonstramos pela primeira vez a associação entre a ANSM e a FCrep (r= 0,37 

P<0,01) nessa população, o que é potencialmente importante, visto que ambos os 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jouven%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15888695
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marcadores, FCrep e ANSM, são isoladamente preditores de doenças 

cardiovasculares e morte15, 21,70. 

        Outro aspecto relevante, observado no presente estudo, foi níveis elevados da 

PA em repouso. Foram observadas alterações no nível de PA sistólica e diastólica e 

no DP, tanto no período de repouso que antecedia o TECP, como no exame clínico, 

em que ambos os grupos com SMet, independente da AOS, apresentaram valores 

aumentados de PA comparados com o grupo C. No estudo realizado por Singh e 

cols. observou-se o comportamento da PA em mais de 2000 pessoas, sem história de 

hipertensão, durante um período de 8 anos. Aproximadamente 20% desenvolveu 

hipertensão e aqueles que apresentavam níveis elevados da PA em repouso tiveram 

mais forte associação com o desenvolvimento de hipertensão que os que 

apresentaram níveis elevados de PA durante o exercício ou na recuperação79. 

        Os achados do presente estudo reforçam os recentes dados do nosso grupo em 

relação à alterações no controle  autonômico e na PA em repouso. Nesse estudo 

demonstramos que pacientes com SMet associada a AOS apresentam menor 

sensibilidade barroreflexa6 e maiores níveis de PA6. Esses achados podem ser 

explicados, pelo menos em parte, pela hiperatividade simpática mais exacerbada na 

SMet em associação com a AOS, que foi observada nesse e em outros estudos do 

grupo6,13. Essa hiperatividade simpática resulta em uma vasocontricção periférica em 

repouso, possivelmente contribuindo para a evolução da PA26. De fato, Drager e cols. 

observaram que pacientes com SMet+AOS apresentam um agravado remodelamento 

vascular, evidenciados pelo aumento da rigidez arterial e da velocidade de onda de 

pulso, da espessura da camada íntima-média e do diâmetro da artéria carótida em 

relação aos pacientes SMet-AOS89. 
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        Em relação às variáveis ventilatórias, SMet, com ou sem AOS, não causou 

alterações nessas variáveis. Esses achados foram semelhantes com os dos estudos de 

76,78. 

        Por fim, esses resultados mostram que o TECP fornece informações 

interessantes já no período de repouso pré-exercício, principalmente pela análise das 

variáves hemodinâncias FC e PA, com valor prognóstico cardiovascular em 

pacientes com SMet, associado ou não com AOS. 

 

5.2 Resposta hemodinâmica, metabólica e ventilatória durante e no pico do TECP 

em pacientes com SMet associada ou não à AOS 

 

 

        Durante o TECP, ajustes hemodinâmicos, metabólicos e ventilatórios são 

necessários para atender as demandas metabólicas do músculo esquelético, e a 

modulação autonômica, governada pelo sistema nervoso simpático e parassimpático, 

desempenha um papel fundamental no sentido de garantir esses ajustes para atender 

as necessidades do corpo. 

        No início do exercício, durante o TECP, ocorre a retirada da atividade 

parassimpática e o aumento progressivo da atividade simpática, linearmente ao 

aumento da intensidade de esforço, promovendo os ajustes hemodinâmicos para 

atender ao aumento da taxa metabólica periférica. Esses ajustes hemodinâmicos 

envolvem o aumento da FC e da PA de acordo com a intensidade do exercício18,25,26. 

O registro direto da atividade nervosa simpática durante esse exercício incremental é 
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inviavel por questões metodológicas. Assim, alguns marcadores indiretos associados 

a esse balanço autonômico foram identificados. 

        A FC de reserva, representada pela FC de pico menos a FC de repouso, é 

descrita na literatura como sendo um desses marcadores. Foi mostrado que esse 

marcador é utilizado principalmente para estimar, de forma indireta, a resposta da 

atividade nervosa simpática28. Valores de reserva cronotrópica <89 bpm estão 

associados com o aumento do risco de infarto do miocárdio21. Em nosso estudo, 

pacientes com SMet apresentaram menor FC de reserva do que os indivíduos 

saudáveis, inclusive com valores abaixo desse corte de maior risco de infarto do 

miocárdio (<89 bmp). Considerando que os pacientes com SMet+AOS apresentaram 

uma incompetência cronotrópica ainda mais exacerbada, é possível inferir que estes 

pacientes estão sob maior risco de um evento cardiovascular, como um infarto do 

miocárdio. 

        Da mesma forma, a PA se encontrou mais elevada em pacientes com SMet no 

50% VO2pico e no pico TECP comparados com os indivíduos saudáveis. Em um 

estudo clássico de Dlin e cols. que acompanharam 5000 mil homens por 

aproximadamente 6 anos, demonstrou-se que quem apresentou níveis mais 

exacerbado de PA ao TECP possuia maior predisposição de desenvolver hipertensão 

arterial ao final de 6 anos99. Além disso, foi visto em normotensos que níveis 

elevados da PAD ao final do teste estão associados com um risco de 2 a 4 vezes 

maior de se tornarem hipertensos. Recentemente, no estudo Gaudreault e cols. foi 

demonstrado que pacientes com SMet que apresentavam resposta exacerbada da PA 

ao esforço, ou seja, PAS> 220 mmHg e a PAD>100 mmHg no pico do esforço 
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apresentaram, também, níveis mais elevados em repouso de PAS, PAD e FC, CA, 

glicose de jejum e maior resistência à insulina pelo HOMA100. 

        Outro marcador de eventos cardíaco, muito utilizado na prática clínica é o 

consumo de oxigênio no pico do exercício23. Em pacientes com SMet, alguns estudos 

bem conduzidos mostraram que o VO2pico está diminuído64,75, quando comparado 

com indivíduos saudáveis. Nos pacientes com AOS, os estudos sobre o VO2pico são 

bastante controversos76. Alguns estudos observam diminuição do VO2pico na 

AOS65,66 enquanto outros, não67. Em nosso estudo, verificamos que os grupos com 

SMet, independente da AOS, apresentaram diminuição do VO2pico quando 

comparados ao grupo C. Chama a atenção o fato de que, apesar da redução do 

VO2pico, não houve diferença na carga pico e na duração em do teste. Esses 

resultados sugerem, portanto, que a eficiência metabólica para realização de trabalho 

pela via aeróbia está prejudicada nos pacientes com SMet. É interessante ressaltar 

que, como já foi descrito, valores baixos do VO2pico estão relacionadas diretamente 

com o excesso de peso63 ao estilo de vida sedentário101. O VO2pico é uma medida 

reprodutível e eficaz na avaliação da função cardiovascular. 

5.3 Resposta hemodinâmica, metabólica e ventilatória no período de recuperação 

no TECP em pacientes com SMet associada ou não à AOS 

 

        No período de recuperação do TECP ocorre a redução imediata da atividade 

simpática e concomitante reentrada da atividade vagal. No clássico trabalho de Imai 

e cols. que examinaram os mecanismos fisiológicos de recuperação da FC após o 

exercício em adultos saudáveis, atletas e pacientes com insuficiência cardíaca, ficou 

demonstrado que, em todos os três grupos, a reativação vagal foi o principal 
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determinante da redução da frequência cardíaca durante os primeiros 30 segundos de 

recuperação, e que este mecanismo era independente da idade e da intensidade do 

exercício26. Desde esse clássico trabalho, a FCrec se tornou um marcador útil, prático 

e de enorme importância para estimar a função autonômica cardíaca, sendo 

diretamente associado à atividade parassimpática. 

        De fato, apesar de vários estudos demonstrarem que o ΔFCrec no 1º min é um 

marcador da reativação parassimpática9,10,11,12, no presente estudo, encontramos 

correlação entre ΔFCrec com atividade simpática mesmo no 1ºmin de recuperação 

após o TECP. De fato, nosso estudo traz à luz a importância da hiperatividade 

simpática como um freio para a imediata recuperação da FC em pacientes com SMet, 

com ou sem AOS. A associação inversa entre ΔFCrec no 1º, 2º, 4º e 6ºmin com 

ANSM, encontrada no presente estudo, reforça esta tese. Neste contexto, os nossos 

resultados estão de acordo com alguns estudos descritos na literatura, que mostraram 

que a atividade simpática está associada com a ΔFCrec em indivíduos normais27, em 

crianças obesas102, usuários de esteróides anabolizantes103, ou em pacientes com 

infarto do miocárdio104. 

        Recente estudo do nosso grupo mostrou que a associação da SMet+AOS 

prejudicou a atividade parassimpática, vista pela variabilidade da FC, além de 

mostrar uma hiperatividade simpática13. Na verdade, a obesidade105, a 

hiperglicemia106 e os níveis elevados de PA107 são forte candidatos para explicar a 

hiperatividade simpática em pacientes com SMet. Interessantemente, a associação da 

AOS nesses pacientes provoca uma sobrecarga simpática adicional, explicada pelos 

reflexos fisiológicos agudos desencadeados pelos episódios de apneia/hipopneia 

durante o sono, que afetam as respostas hemodinâmicas e o controle autonômico8. 
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Mais especificamente, a hipóxia e a hipercapnia provocadas pela apneia/hipopneia 

recorrentes causam um aumento da sensibilidade quimiorreflexa crônica, com 

consequente ativação simpática também no período de vigília em pacientes com 

SMet associada com AOS12. Diante do exposto, a hiperatividade simpática é uma 

forte candidata que explica o prejuízo do ΔFCrec na população estudada, e a 

associação inversa encontrada entre ΔFCrec no 1º, 2 º, 4º e 6º min com a ANSM, 

reforça esta ideia. 

        Na literatura, já foi descrita a diminuição no ∆FCrec no 1º min tanto em 

pacientes com AOS como em pacientes com SMet, cujo prejuízo da recuperação da 

FC é maior quanto maior for gravidade das doenças. Em pacientes com AOS, foi 

observado que quanto maior o IAH, maior é a atenuação do ∆FCrec no 1º min76. O 

mesmo já foi descrito em pacientes com SMet, onde quanto mais critérios de 

diagnótisco de SMet, maior é o prejuízo da atenuação do ∆FCrec, indicando a 

gravidade do risco cardiovascular quando se acumula fatores de risco75. Nesse ponto, 

até onde temos conhecimento, este é o primeiro trabalho a estudar o comportamento 

da FCrec na SMet em associação com a AOS. 

         Ainda que em nosso estudo o prejuízo no ΔFCrec não tenha atingido os níveis 

de corte propostos por Cole e cols. para o 1º min (<12 bpm) ou por Myres e cols. 

para o 2º min (<22 bpm), relacionado com maior risco cardiovascular, as diferenças 

em relação ao grupo C mostram já haver um prejuízo em relação à SMet associada 

ou não com a AOS. 

         Em relação ao comportamento da PA na recuperação pós-esforço, foi 

observado valores aumentados nos grupos com SMet, independente da AOS, quando 

comparados com os do grupo C. Na literatura, já foi observado no estudo de Dlin e 
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cols. que os pacientes que apresentaram nível exacerbado de PA no final esforço no 

TECP, mantiveram a PA elevada no 2º e 4º min de recuperação99. No trabalho de 

Gaudreault e cols. que estudaram pacientes com SMet, também foi verificado que 

estes apresentaram valores aumentados de PAS e PAD no 2º e 4º min de 

recuperação, o que corrobora os dados do nosso estudo100. Além disso, neste estudo 

foi observado que o prejuízo na PAS durante o exercício e na recuperação foi a causa 

preditora de hipertensão100. 

         Outro aspecto interessante em relação às respostas hemodinâmicas durante a 

recuperação é a análise do DP. O DP, que é um marcador de estimativa do esforço 

cardíaco e de consumo de oxigênio pelo miocárdio, apresentou uma resposta alterada 

durante todo o TECP em ambos os grupos com SMet. 

        Por fim, vale ressaltar que nossos resultados sustentam a tese de que a AOS 

causa um prejuízo adicional no controle simpato-vagal durante o período de 

recuperação no TECP em pacientes com SMet, o que sugere um maior risco de 

eventos cardiovasculares nesses pacientes. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estimativa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Card%C3%ADaco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%AAnio


63 

 

 

5.4 Limitações 

 

 

        Nós reconhecemos algumas limitações nesse estudo. O fato de não termos um 

grupo com AOS sem SMet não permite identificar as respostas da AOS isolada. 

Entretanto, o objetivo deste trabalho foi verificar se a AOS potencializa os prejuízos 

nas respostas hemodinâmicas, metabólicas e ventilatórias durante o TECP em 

pacientes com SMet, de forma que a ausência desse referido grupo não deve 

comprometer a interpretação dos resultados. 

        Outro aspecto a ser comentado foi o corte do IAH>15 eventos/h. Já foi relatado 

na literatura que os pacientes com IAH>15 eventos/h, ou seja, AOS classificada 

como moderada a grave, são os indivíduos que apresentam maior predisposição a 

eventos cardiovasculares.  

        Por fim, uma possível limitação diz respeito ao estudo da ANSM, que foi 

realizada em repouso em outro momento, quando o ideal seria verificar as respostas 

simpáticas durante o TECP. Entretanto por questões metodológicas, esse exame não 

poderia ser realizado concomitantemente ao teste de esforço cardiopulmonar, 

potencialmente limitando a capacidade explicativa da ANSM sobre as respostas ao 

esforço. 
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6 CONCLUSÕES 
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A SMet prejudica o controle autonômico durante o esforço progressivo 

máximo, e a AOS acentua esse prejuízo, caracterizada pela reserva cronotrópica e 

pelo prejuízo na recuperação da FC pós-esforço máximo nesses pacientes; o que 

pode ser explicado, pelo menos em parte, pelo aumento da atividade nervosa 

simpática. Além disso, os pacientes com SMet independente da presença da AOS, 

apresentam diminuição da capacidade funcional (VO2pico), do consumo de oxigênio 

para o trabalho cardíaco no esforço máximo (pulso de O2pico) e aumento da resposta 

inotrópica (PAS e PAD) durante o esforço progressivo máximo. 

Estes resultados reforçam a tese do alto risco cardiovascular mesmo em 

pacientes recém diagnosticados com SMet. Nossos resultados enfatizam a necessidade 

de se avaliar a presença da AOS em pacientes com SMet, desde que a sobreposição da 

AOS potencializa ainda mais o risco cardiovascular nestes pacientes. 
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