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RESUMO 

 

Fonseca FXC. Marcadores metabólicos/inflamatórios e balanço simpato-vagal em 

pacientes com síndrome metabólica e apneia obstrutiva do sono: efeito da dieta 

hipocalórica e treinamento físico [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo; 2014. 

 

Fundamento. A frequente associação da síndrome metabólica (SMet) com a apneia 

obstrutiva do sono (AOS) prejudica o balanço simpato-vagal, cujos mecanismos não são 

totalmente conhecidos. Alterações metabólicas e inflamatórias podem explicar, pelo menos 

em parte, esta disfunção autonômica. Dieta hipocalórica associada ao treinamento físico 

(D+TF) é a terapia de primeira escolha no tratamento da SMet e pode impactar na melhora 

desses parâmetros. Objetivos. Investigar se a sobreposição da AOS na SMet tem um efeito 

aditivo nas alterações metabólicas e inflamatórias e se essas alterações estão associadas 

com o desbalanço simpato-vagal. Adicionalmente, investigar o efeito da D+TF nos fatores 

de risco da SMet, na severidade da AOS, na recuperação da frequência cardíaca pós-

esforço máximo (FCrec), no balanço simpato-vagal e nos marcadores metabólicos e 

inflamatórios. Métodos. Foram estudados 67 pacientes recém-diagnosticados com SMet 

(ATP-III), não diabéticos e sem uso de medicamentos. Um grupo controle saudável (CS, 

n=19) também foi recrutado no estudo. A AOS foi definida pelo índice de apneia/hipopneia 

(IAH) > 15eventos/hora (polissonografia, PSG). Os grupos SMet com AOS (SMet+AOS, 

n=36) e SMet sem AOS (SMet-AOS, n=31) foram subdivididos consecutivamente em dois 

grupos:D+TF (D, decréscimo de 500 kcal/dia; e TF, 50-70% VO2pico, 3x/sem, 1h) ou 

seguimento clínico sem intervenção (C), compondo, assim, os seguintes 4 grupos: 

SMet+AOS/D+TF (n=19), SMet+AOS/C (n=10), SMet-AOS/D+TF (n=14) e SMet-AOS/C 

(n=13). No período pré e pós 4 meses de D+TF ou período C, foram realizadas as seguintes 

avaliações: PSG; microneurografia (atividade nervosa simpática muscular, ANSM); teste 

esforço cardiopulmonar (TECP) para avaliar o consumo de oxigênio (VO2pico) e o 

comportamento da FC; glicose e insulina de jejum (índice HOMA-IR e índice QUICKI); 

teste de tolerância oral à glicose para avaliação da área sobre a curva (ASCglicose e 

ASCinsulina); leptina; adiponectina; TNF-α; PCR; IL1β ; e IL-6. Adicionalmente, foi 



 

realizado o estudo da variabilidade da FC (banda de alta frequência, AF; banda de baixa 

frequência, BF e o balanço simpato-vagal cardíaco, AF/BF). Resultados. No período pré-

intervenção, exceto pela glicemia de jejum, ambos os grupos com SMet foram semelhantes 

entre si e diferentes do grupo CS nas variáveis peso, fatores de risco da SMet e na BF e 

AF/BF. SMet+AOS e SMet-AOS apresentaram prejuízo na ANSM e AF comparados ao 

CS, enquanto que SMet+AOS apresentou prejuízo na ANSM e AF comparado ao SMet-

AOS. Comparado com o CS, somente SMet+AOS apresentou prejuízo na glicemia de 

jejum (P<0,001), leptina (P=0,03), ASC glicose (P=0,001), ASCinsulina (P=0,02), HOMA-

IR (P<0,001), QUICKI (P<0,001) e TNF-α (P<0,05). Adicionalmente, ASCglicose 

(P=0,004) e QUICKI (P=0,04) foram piores no SMet+AOS que SMet-AOS. AANSM se 

correlacionou positivamente com leptina (R=0,27; P=0,03), ASCglicose (R=0,38; 

P=0,002), ASCinsulina (R=0,26; P=0,04) e QUICK (R=-0,30; P=0,02). Após a intervenção 

por D+TF, os grupos SMet+AOS e SMet-AOS apresentaram redução na ANSM e melhora 

na recuperação da FC após o TECP. Somente o grupo SMet+AOS submetido à D+TF 

apresentou redução no IAH (37±3,5 vs. 23±3,4 eventos/h, P=0,003), na insulina de jejum 

(13±1,3 vs. 9±1, µUI/mL,P=0,02) no HOMA-IR (3,4±0,4 vs. 2,2±0,3 P=0,03) e no 

QUICKI (0,32±0,01 vs. 0,35±0,01, P=0,04). Os grupos C para a intervenção não 

apresentaram alterações no período pós-seguimento clínico. Conclusão. Em pacientes com 

SMet não diabéticos, a presença da AOS leva a um estado inflamatório e prejudica o 

controle metabólico e autonômico. A AOS também leva uma exacerbação simpática que 

pode ser explicada, em parte, pelo prejuízo metabólico da glicemia, insulinemia e 

leptinemia. Nos pacientes com AOS, a intervenção por D+TF diminuiu a IAH e a 

resistência à insulina. Independente da AOS, D+TF diminuiu o número de pacientes com 

SMet e melhorou o controle autonômico. 

 

Descritores: obesidade; distúrbios do sono; neurovascular; resistência à insulina; perda de 

peso; consumo de oxigênio. 



 

SUMMARY 

 

Fonseca FXC. Metabolic / inflammatory markers and simpathovagal balance in patients 

with metabolic syndrome and obstructive sleep apnea: effect of hypocaloric diet and 

physical training[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”, 

2018. 

 

Background. The frequent association between metabolic syndrome (MetS) and 

obstructive sleep apnea (OSA) impairs the sympathovagal balance, which mechanisms are 

not fully known. Metabolic and inflammatory alterations could be explain, at least in part, 

this autonomic dysfunction. Hypocaloric diet and exercise training (D+ET) the first choice 

therapy in the treatment of SMet and may impact the improvement of these parameters. 

Objectives. Verify whether the overlap of OSA and MetS has an additive effect on 

metabolic and inflammatory markers and if these alterations are associated with 

sympathovagal unbalance. Additionally, to investigate the effect of D+ET over MetS risk 

factors, OSA severity, heart rate recovery after maximal exercise, the sympathovagal 

balance and metabolic and inflammatory markers. Methods. We studied 67 patients newly 

diagnosed with MetS (ATP-III), non-diabetic, without medication. A healthy control group 

(CS, n=19) was also recruited for the study. OSA was defined by the apnea-hypopnea index 

(AHI)>15 events/hour (polysomnography, PSG). The groups MetS with OSA (MetS+OSA, 

n=36) and without OSA (MetS-OSA, n=31) were divided in two groups. The intervention 

by D+ET (D was decrease of 500 kcal/day, and ET, 50-70% of peakVO2, 3x/week, 1h) or 

control group (C, follow up without intervention): MetS+OSA/D+ET (n=19), 

MetS+OSA/C (n=10), MetS-OSA/D+ET (n=14) and MetS + OSA/C (n=13). The pre and 

post period of 4 months of D+ET or C, were measured: PSG; microneurography (muscular 

sympathetic nerve activity, MSNA); cardiopulmonary exercise test (CPET) for evaluated 

the oxygen uptake (peakVO2) and heart rate (HR) response; glucose and insulin (HOMA-

IR, QUICKI); oral glucose tolerance test for evaluate the area under the curve 

(AUCglucose and AUCinsulin); leptin; adiponectin; TNF-alpha; PCR; IL1β; IL-6. In 

addition, HR variability (LF=low frequency, HF=high frequency, LF/HF=sympathovagal 

balance). Results. In pre-intervention, except for fasting glucose, both MetS groups were 



 

similar and different from CS group in the weight, MetS risk factors and LF and HF/LF. 

MetS+OSA and MetS-OSA showed impairment in ANSM and HF compared to CS. In 

addition, MetS+OSA impairment in ANSM and HF compared to MetS-OSA. Compared to 

CS, only the MetS+OSA showed differences in fasting glucose (P<0.001), leptin (P=0.03), 

glucose ASC (P=0.001), insulin ASC (P=0.02), HOMA-IR (P<0.001), QUICKI (P<0.001), 

TNF-alpha (P<0.05). In addition, glycemia ASC (P = 0.004) and QUICKI (P = 0.04) were 

worse in MetS+OSA than to MetS-OSA. The ANSM correlated with leptin (R=0.27, 

P=0.03), ASC (R=0.38, P=0.002), ASC insulin; (R=0.26; P=0.04) and QUICK (R=-0.30; 

P=0.02). After intervention by D+TF, the MetS+OSA and MetS-OSA groups showed a 

reduction in the ANSM and improvement in the recovery of the HR after the TECP.Only 

the MetS+OSA group submitted to D+ET showed a diminished in AHI (37±3.5 vs. 23±3.4 

events/h, P=0.003), fasting insulin (13±1.3 vs. 9±1, P=0.02), HOMA-IR (3.4±0.4 vs. 

2.2±0.3 μUI/mL, P=0.03) and QUICKI (0.32±0.01 vs. 0.35±0.01, P=0.04). The C groups 

did not change for intervention. Conclusion. In patients with non-diabetic MetS, the OSA 

leads to an inflammatory state and impairs in metabolic and autonomic control. The OSA 

also carries a sympathetic exacerbation that can be explained in part by the metabolic 

glucose, insulin, and leptin impairment. In patients with OSA, D+ET decreased the AHI 

and insulin resistance. Independently of AOS, D+ET decreased SMet number and 

improved autonomic control. 

 

Descriptors: obesity; sleep disorders; neurovascular; insulin resistance; weight loss; oxygen 

consumption. 
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INTRODUÇÃO 

 

A síndrome metabólica (SMet), caracterizada por uma sobreposição de fatores de 

risco tais como obesidade abdominal, hiperglicemia, dislipidemia e pressão arterial elevada, 

tem sido associada a um aumento no risco de eventos cardiovasculares e morte
1,2

. Uma 

elegante meta-análise sugeriu que indivíduos com SMet têm o risco cardiovascular 

aumentado em aproximadamente 78%
2
. 

De acordo com o senso 1988-2012 do National Health and Nutrition Examination 

Survey (NHANES), a prevalência da SMet nos EUA é de aproximadamente 34,17%, sendo 

particularmente elevada entre os hispânicos e afro-americanos
3
. Recentemente, foi 

observado que um em cada três americano apresentam SMet
4
. Semelhante proporção é 

encontrada no Brasil, sendo a prevalência na população adulta é de aproximadamente 

33,5% em homens e 36,6% em mulheres
5
. 

Em 1988 a SMet foi descrita
6
, quando foi denominada síndrome X. Depois, essa 

associação de fatores de risco teve diversas denominações, entre elas: Síndrome 

Plurimetabólica, Síndrome da Resistência à Insulina, Quarteto Mortal, Síndrome X, 

Síndrome de Reaven
7
, até ser definida como SMet pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS)
8
. Contudo, a definição da SMet tem sido divergente devido à falta de padronização 

nas variáveis incluídas e nos pontos de corte adotados.  

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

representada pelo aumento da circunferência abdominal (CA), como a base da SMet. 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: TG ≥ 150 mg/dL ou tratamento 
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para dislipidemia; HDL-c < 40 mg/dL em homens ou < 50 mg/dL em mulheres; 

diagnóstico prévio de DM ou glicemia de jejum ≥ 100 mg/dL; e PAS ≥ 130 mmHg ou PA 

diastólica (PAD) ≥ 85 mmHg ou tratamento para hipertensão arterial
9
. 

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 hipertensão arterial (PA ≥ 

140/85 mmHg), obesidade (índice de massa corporal, IMC > 30kg/m
2
 e/ou relação 

cintura/quadril > 0,85 nas mulheres e > 0,90 nos homens), dislipidemia (triglicérides, TG ≥ 

150mg/dl ou lipoproteína colesterol de alta densidade, HDL-c < 35 mg/dl nos homens e < 

40 mg/dl nas mulheres) e microalbuminúriataxa de excreção urinária de albumina ≥ 20 μgm 

/ minuto ou relação albumina / creatina ≥ 30 μgm / mg
8
. 

Em 2009 o Joint Interim Statement (JIS) apresentou um consenso para o diagnóstico 

de SMet, que não adotaram a obrigatoriedade de um componente, e sim, a presença de pelo 

menos três componentes alterados em cinco, e a medida da CA de acordo com as diferentes 

etnias
10

. 

A I Diretriz Brasileira no Diagnóstico e Tratamento da SMet (I-DBSM) segue o 

National Cholesterol Education Program´s Adult Treatmente Panel III (NCEP-ATPIII) 

como padrão na população brasileira. Adotou-se a combinação de três dos cincos critérios 

de risco: TG (≥ 150 mg/dL); CA nos homens > 102 cm e nas mulheres > 88 cm; PAS ≥ 130 

mmHg e/ou PAD ≥ 85 mmHg; glicemia de jejum (≥ 100 mg/dL); HDL-c nos homens < 

40md/dL e nas mulheres < 50mg/dL
11

. 
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A apneia obstrutiva do sono (AOS) é uma comorbidade frequentemente associada à 

pressão arterial elevada
12

, hiperglicemia
13

, obesidade
13

 e inflamação
14

 (Passali D, 2015). 

Por isso, tem sido proposto que AOS deva ser considerada como mais um fator de risco da 

SMet
15

. Além disso, foi observado em meta-análise que a presença da AOS aumenta 

consideravelmente o risco de doença cardiovascular e morte
16

. Dados epidemiológicos 

apontam que a prevalência da AOS é em torno de 32,7% na população geral americana
17

 e 

em uma revisão sistemática foi observado que a prevalência geral da população variou de 

9% a 38%
18

. Estudo na população brasileira, especificamente na população paulistana, 

demonstrou que aproximadamente 32,9% dos adultos apresentam AOS, sendo que destes 

26,1% são mulheres e 40,6% são homens
19

. Em indivíduos obesos mórbidos, a prevalência 

da AOS pode chegar a 70%
20

. 

Em estudos anteriores do nosso grupo, encontramos alta frequência da AOS em 

pacientes com SMet, sendo que aproximadamente 60% dos pacientes com SMet 

apresentavam AOS moderada ou grave
21,22

. 

De fato, a obesidade causa aumento da CA, que é um dos critérios de diagnóstico da 

SMet e é também o principal fator de risco para a AOS
23

, seja pela obesidade visceral que 

prejudica a descida do diafragma durante a respiração, seja pela deposição de gordura no 

pescoço, que ocasiona o estreitamento do lúmen da faringe, que com o relaxamento 

fisiológico da musculatura durante o sono, leva à obstrução parcial ou total das vias aéreas 

e consequente apneia e hipopneia
24

. 

O total de apneias e hipopneias é quantificado durante a polissonografia noturna 

(PSG), exame padrão ouro para o diagnóstico da AOS. O índice de apneia/hipopneia (IAH) 

analisa o número de eventos respiratórios por hora de sono e define a gravidade da AOS, 
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sendo considerada AOS leve com IAH ≥ 5 a < 14,9 eventos por hora; moderada ≥ 15 a < 

29,9 eventos por hora; e grave ≥ 30 eventos por hora
25

. Na literatura já foi destacado que a 

AOS moderada e grave se associam ao aumento de risco cardiovascular
26

. 

Uma das principais consequências fisiopatológicas das repetidas obstruções 

inspiratórias totais (apneias) e/ou parciais (hipopneias) é o aumento crônico das descargas 

simpáticas, tanto durante o sono como durante a vigília
27

. Durante os episódios de 

apneia/hipopneia, o aumento do drive simpático se dá via dois mecanismos. Primeiro, pela 

retirada do freio simpático, que é acionado pelo estiramento de receptores pulmonares 

durante a inspiração e, segundo, pelos estímulos dos quimiorreceptores centrais e 

periféricos, responsivos à hipóxia e à hipercapnia, causados pela obstrução das vias aéreas 

durante o sono
24

. Indivíduos com SMet e com AOS apresentam aumento da sensibilidade 

quimiorreflexa, provável causa da hiperatividade nervosa simpática também durante a 

vigília
28

. Entretanto, os mecanismos que explicam essa hiperativação simpática 

compartilhada pela SMet e pela AOS ainda não são completamente conhecidos. 

O que se sabe é que, na SMet, há um ciclo vicioso entre o desbalanço simpato-vagal 

e os fatores de risco que compõem a SMet, talvez tendo como gênese a obesidade visceral. 

Neste contexto, o sobrepeso e a adiposidade visceral estão fortemente relacionados à 

hiperatividade simpática
29-31

 e diminuição parassimpática
32

. Um dos mecanismos que altera 

o balanço simpato-vagal é a hiperinsulinemia, que também pode ser desencadeada pela 

obesidade visceral. 

Em condições fisiológicas, como após as refeições, o aumento da glicemia estimula 

a secreção de insulina pelas células β-pancreáticas via sistema nervoso autônomo 

parassimpático. Contudo, em situações de resistência à insulina há aumento na atividade 
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nervosa simpática, provavelmente devido à diminuição do efeito inibitório no 

neuropepitídeo Y
33

. Esse aumento na atividade nervosa simpática diminui o fluxo 

sanguíneo muscular, o que acarreta em diminuição da captação de glicose pelo músculo 

esquelético pela vasoconstrição periférica, aumentando a resistência à insulina
34

. 

A vasoconstrição periférica, por sua vez, prejudica a captação da glicose pelo 

músculo esquelético, promovendo, assim, o aumento da resistência à insulina
35

, condição 

que por aferência central causa aumento da atividade nervosa simpática. De fato, estudos 

clássicos observaram durante o clampeamento euglicêmico/hiperinsulinêmico, aumento 

expressivo no tráfico eferente simpático para o músculo esquelético, elevação na 

concentração plasmática de catecolaminas
36

 e aumento no spillover de noradrenalina
37

. Em 

indivíduos com SMet, nos quais a resistência à insulina é um marcador importante, a 

atividade nervosa simpática muscular (ANSM) aumenta exageradamente durante 

hiperinsulinemia aguda provocada por ingestão de glicose
34

. 

Pelo lado da AOS, já foi demonstrado pelo nosso grupo que a inalação da mistura 

gasosa que contém baixa concentração de oxigênio (O2), em indivíduos com SMet e AOS, 

exacerba o aumento da atividade nervosa simpática
28

. A literatura já aponta haver 

associação da hipoxemia intermitente crônica noturna com o desenvolvimento de 

resistência à insulina e disfunção da célula beta pancreática. De fato, no estudo de Louis M 

e cols., com indivíduos saudáveis, a inalação de gás hipoxêmico durante 6h causou, 

agudamente, redução da sensibilidade à insulina e diminuição da liberação desse hormônio 

pelas células beta dos pâncreas
38

. 

Outro hormônio metabólico que participa da hiperativação simpática é a leptina
39-41

. 

Este hormônio, produzido primariamente pelos adipócitos, está associado com a regulação 
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central da saciedade, do metabolismo de energético, além do aumento ao risco 

cardiovascular
42-45

. A hiperleptinemia, observada tanto em humanos obesos como em 

modelos experimentais, diminui a ação fisiológica desse hormônio, sendo um dos fatores 

que contribuem para obesidade. A diminuição da sua ação no aumentodo controle da 

fome/saciedade e gasto energético ocorre, possivelmente, por resistência à sua ação no 

hipotálamo ou por alterações nos diferentes estágios no transporte circulatório e/ou na 

cascata de sinalização
46-48

. 

A modulação da leptina na atividade nervosa simpática pode ser evidenciada pela 

infusão intravenosa ou intracerebroventricular aguda de leptina. Este procedimento 

aumenta a atividade nervosa simpática para os rins, membros, glândulas adrenais e tecido 

adiposo marrom em animais de experimentação
40,41

. Ao contrário, a diminuição da leptina 

diminui a atividade nervosa simpática para os rins e tecido adiposo marrom
39

. O efeito da 

leptina na atividade nervosa simpática é, possivelmente, a principal causa direta da ligação 

entre a obesidade e a ativação nervosa simpática. Esse hormônio apresenta múltiplas 

interações com vários neurotransmissores no hipotálamo, podendo ligar, parcialmente, o 

excesso de peso corporal ao aumento da atividade nervosa simpática como regulador da 

termogênese
39,49,50

. 

Interessantemente, já é sabido que a hiperinsulinemia, aumento do tecido adiposo, 

hiperleptinemia, estresse psicológico, estresse oxidativo, inflamação e a própria AOS são 

fatores que levam à hiperativação simpática que podem culminar em lesões de órgãos-

alvo
51

. Esses mecanismos contribuem para outros processos fisiopatológicos como 

insuficiência renal, disfunção diastólica, hipertrofia do ventrículo esquerdo, insuficiência 

cardíaca, aterosclerose, retinopatia, hipertensão e diabetes mellitus II
51

. Apesar de tanto a 
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SMet quanto a AOS levarem ao aumento da atividade simpática e piora da saúde 

cardiovascular isoladamente, espera-se que haja uma piora do quadro clínico com a 

associação da AOS com a SMet. 

Recentes estudos têm apontado também para a importância dos marcadores 

inflamatórios na fisiopatologia da SMet. Embora os mecanismos fisiopatológicos 

relacionados à elevação das citocinas na SMet ainda não sejam totalmente conhecidos, já se 

sabe que o tecido adiposo visceral é um dos estimuladores das citocinas inflamatórias e da 

Proteína C Reativa (PCR)
52,53

. De fato, a PCR já é considerada como um novo marcador da 

SMet, correlacionando-se positivamente com o índice de massa corporal (IMC) e a CA
54

, 

além de ser um preditor independente de risco para doenças cardiovasculares e diabetes 

melitus
55,56

. 

Uma vez que os moduladores pró-inflamatórios se correlacionam à resistência à 

insulina e à leptinemia, e que estas condições se correlacionam à atividade nervosa 

simpática em indivíduos obesos
57

, seria interessante verificar a relação desses moduladores 

com a atividade nervosa simpática em sujeitos com SMet associado com AOS. 

Alterações no controle autonômico podem ser consideradas como parte importante 

dos mecanismos para explicar porque a sobreposição da SMet com a AOS causa um 

aumento adicional no risco cardiovascular
2
. Em estudos do nosso grupo e de outros foi 

evidenciado que pacientes com ambas as condições, SMet e AOS, apresentam pressão 

arterial mais elevada, maior drive simpático
22,58

 e menor sensibilidade barorreflexa
22

 

comparados com pacientes com SMet sem AOS. Adicionalmente, recentemente 

demonstramos que o aumento da sensibilidade quimiorreflexa é um importante mecanismo 

para explicar a hiperativação simpática nos pacientes com SMet e AOS
22

. 
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Também foi evidenciado por nosso grupo o prejuízo no controle autonômico visto 

pelo balanço simpato-vagal cardíaco na SMet associado com AOS. Este balanço, 

representado por seus neurotransmissores noradrenalina e acetilcolina, atua 

respectivamente no ritmo cardíaco, provocando oscilações na frequência cardíaca (FC). De 

fato, em estudo recente
59

 demonstramos que a sobreposição da AOS na SMet, além de 

aumentar a FC de repouso, tem repercussões também durante o exercício agudo, 

diminuindo a reserva cronotrópica e retardando a recuperação da FC após esforço máximo. 

Uma possível causa é o quadro hiperadrenérgico nesta associação
59

. 

Considerando o exposto, seria importante verificar se as alterações autonômicas da 

sobreposição da AOS à SMet, já demonstrada pelo nosso grupo e por outros, associam-se 

com marcadores metabólicos e inflamatórios circulantes que talvez possam explicar, pelo 

menos em parte, a própria hiperatividade simpática. 

 

Terapêutica não farmacológica por dieta hipocalórica e treinamento físico 

 

Tanto a I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica
7
 

como o National Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel III report
1
 

preconizam que a terapia de primeira escolha para o tratamento de pacientes com SMet é a 

mudança no estilo de vida, com redução de peso corporal por dieta (D) associada à prática 

de treinamento físico (TF) regular. Essas orientações são indicadas pelos benefícios mais 

expressivos na intervenção associada quando comparado com intervenções realizadas 

individualmente
60,61

. 
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Esta estratégia combinada reduz a ANSM em indivíduos obesos
62

 e melhora a 

sensibilidade do controle barorreflexo da ANSM em pacientes hipertensos
63

. Estes 

tratamentos não farmacológicos também têm se mostrado uma estratégia benéfica no 

tratamento da AOS. Estudos anteriores demonstraram que a redução de 10% do peso 

corporal está associada com redução de 30% no índice de apneia/hipopneia
64,65

, entre 

outros benefícios.  

No estudo de Straznicky e cols., foi observado que o efeito isolado da D, visando o 

controle da ingestão de sódio por um período de 3 meses, foi capaz de reduzir as 

concentrações de catecolaminas e os níveis da ANSM
35

. 

Sabendo-se que a capacidade funcional está prejudicada em pacientes que tenham a 

sobreposição da AOS na SMet
59

 e que o aumento da capacidade física melhora o 

prognóstico de pacientes com doenças cardiovasculares
66,67

, o TF é a terapêutica indicada 

para melhorar o consumo máximo de oxigênio (VO2pico) e, assim, melhorar o prognóstico 

desses pacientes. 

No entanto, apesar dessas evidências, o efeito da D+TF sobre o controle autonômico 

foi pouco estudado em pacientes com SMet e AOS. Recentemente, dados do nosso grupo 

mostraram que esta intervenção combinada foi capaz de diminuir a ANSM e o controle 

quimiorreflexo
68

 nesses pacientes. No entanto, não é conhecido até o presente momento o 

efeito da D+TF sobre os marcadores metabólicos, inflamatórios e sua associação com o 

controle autonômico sem pacientes com síndrome metabólica associada a apneia obstrutiva 

do sono. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Primário: 

Estudar se a associação da AOS à SMet tem uma piora nos marcadores metabólicos 

e inflamatórios, e a influência desta alteração no balanço simpato-vagal; e investigar o 

efeito da dieta hipocalórica associada ao treinamento físico aeróbio (D+TF) nos fatores de 

risco da SMet, na severidade da AOS, no balanço simpato-vagal e nos marcadores 

metabólicos e inflamatórios.  

 

Objetivos Secundários: 

1) Em pacientes com SMet associada ou não à AOS, avaliar: 

- Os marcadores metabólicos: sensibilidade à insulina (teste de tolerância à glicose -

OGTT), resistência/sensibilidade insulínica (índice HOMA-IR, índice QUICK), leptina e 

adiponectina. 

 - Os marcadores inflamatórios: TNF-α, IL-1β, IL-6 e o PCR. 

 

2) Em pacientes com SMet associada ou não à AOS, avaliar o efeito D+TF sobre: 

-O peso corporal, a capacidade física, os fatores de risco da SMet e o índice da 

apneia/hipopneia (IAH);  

- O balanço simpato-vagal cardíaco e a FC de recuperação após esforço máximo; 

- Os marcadores metabólicos: sensibilidade à insulina (teste de tolerância à glicose, 

OGTT), resistência insulínica (índice HOMA), leptina e adiponectina; 

- Os marcadores inflamatórios: TNF-α, IL-1β, IL-6, PCR. 
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MÉTODOS 

 

Amostra. 

Foram estudados pacientes com SMet, seguidos pelo Ambulatório de Cardiologia do 

Exercício do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo e indivíduos da comunidade. Inicialmente, os voluntários 

passaram por triagem para receber informações sobre o projeto e foram convidados a 

participar do estudo. A seguir, passaram por avaliação clínica e laboratorial para 

determinação da condição de saúde e para o diagnóstico da SMet. 

Critérios de Inclusão. Foram selecionados para o estudo indivíduos sedentários (que 

não realizavam atividade física regular durante os últimos 6 meses), de ambos os gêneros, 

com idade entre 30 e 65 anos. Compuseram os grupos com SMet os portadores de SMet 

segundo o ATP III
1
. Aqueles que apresentaram apenas um fator risco da SMet compuseram 

o grupo controle saudável (CS), a fim de estabelecer parâmetros comparativos das medidas 

estudadas. 

Critérios de Exclusão. Foram excluídos indivíduos engajados em tratamento 

dietético ou medicamentoso, tabagistas, com histórico de consumo de álcool e com doença 

cardiovascular. Foram também excluídos indivíduos diagnosticados com hipertensão, 

diabetes ou dislipidemia ou em uso de medicamentos. 

O presente estudo foi aprovado pela Comissão Científica do Instituto do Coração 

(InCor) e pela Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (CAPPesq n° 1222/05 – Anexo A), e todos os 
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voluntários assinaram o Consentimento Livre e Esclarecido autorizando sua participação no 

estudo. 

Planejamento Experimental. Aqueles indivíduos que aceitaram participar do 

estudo fizeram todos os exames iniciais. Os pacientes realizaram a PSG noturna, e a 

presença da AOS foi definida por um índice de apneia/hipopneia (IAH) >15 eventos/hora, 

como descrito anteriormente
22,26,28

. 

Baseado na PSG noturna, os pacientes com SMet foram subdivididos em 2 grupos: 

SMet com AOS (SMet+AOS) e SMet sem AOS (SMet-AOS). Também foram recrutados 

indivíduos CS para o estudo no período pré-intervenção. Após todas as avaliações iniciais, 

ambos os grupos com SMet foram divididos de acordo com a intervenção D+TF ou período 

controle para intervenção (C). Após 4 meses de período D+TF ou C, todos os pacientes 

repetiram todas as avaliações. Os 2 grupos intervenção foram orientados e acompanhados 

quinzenalmente por nutricionista na realização de D para redução de aproximadamente 500 

kcal/dia, com objetivo de reduzir de 10% o peso corporal inicial. O TF foi realizado sob 

orientação de professor de Educação Física especializado na Unidade de Reabilitação 

Cardiovascular e Fisiologia do Exercício do InCor – HC FMUSP, com objetivo de 

aumentar a capacidade física, a ser observada pelo VO2pico. O Fluxograma do estudo é 

apresentado na Figura 1. 
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Figura 1. Fluxograma. Os pacientes foram divididos com síndrome metabólica e apneia obstrutiva do sono 

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

(CS).Os grupos com SMet foram alocados para intervenção por dieta hipocalórica e treinamento físico 

(D+TF) ou período controle para intervenção (C). 
 

Procedimentos no período pré e pós-intervenção 

 

As avaliações das medidas metabólicas, inflamatórias e autonômicas foram 

realizadas por avaliadores independentes, às cegas para a presença ou não da AOS e para os 

dados dos períodos pré e pós-intervenção. 
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Diagnóstico da SMet. A SMet foi diagnosticada de acordo com o National Cholesterol 

Education Program, Adult Treatment Panel III (NCEP/ATP-III)
1
, no qual o indivíduo é 

caracterizado como portador da síndrome se apresentar 3 dos 5 fatores presentes: 

1. Circunferência abdominal (CA) >102 cm para os homens e > 88 cm para as mulheres; 

2. Triglicérides (TG) > 150 mg/dL; 

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

4. Pressão arterial sistólica (PAS) >130 mmHg ou pressão arterial diastólica (PAD) > 85 

mmHg; 

5. Glicemia de jejum > 100 mg/dL. 

 

Avaliação da circunferência abdominal (CA). A CA foi medida ao nível do umbigo, 

porém, em muitos pacientes obesos, o umbigo pode estar direcionado para baixo devido à 

excessiva curvatura da parede abdominal. Neste caso, a CA foi medida no ponto médio 

entre a última costela e a crista ilíaca. Foram realizadas três medidas consecutivas, sempre 

pelo mesmo observador, e registrado o valor que mais se repetiu. 

 

Avaliação da pressão arterial (PA). A aferição da PA consistiu com o paciente na posição 

sentada com as pernas descruzadas e pés apoiados no chão por cerca de 5 minutos. Para a 

medida da PA será mantido o braço na altura do coração, com o braço apoiado na mesa em 

frente a voluntária, cotovelo levemente fletido e palma da mão voltada para cima. 

Inicialmente foi verificado a pressão sistólica pelo método palpatório do pulso radial, 

aguardado 1 minuto, insuflado o manguito novamente 20 a 30 mmHg acima da pressão 

sistólica obtida e mensurada a pressão arterial pelo método auscultatório. Foi utilizado 
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aparelho aneróide e considerado o manguito adequado (largura da bolsa de borracha de 

40% da circunferência do braço e seu comprimento envolvendo ao menos 80%). A técnica 

de medição será baseada pela VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial
69

. 

 

Avaliação da composição corporal. Foram medidos o peso corporal e a estatura e 

calculado o IMC (peso dividido pela altura ao quadrado). A análise da composição corporal 

foi realizada pelo método da bioimpedância. Esta análise utiliza as propriedades elétricas 

do organismo para avaliar a composição corporal. Consiste em administrar uma corrente 

elétrica entre dois pontos do corpo do indivíduo e medir a oposição à passagem da corrente. 

Esta oposição depende da composição dos tecidos por onde passa a corrente. O tecido 

adiposo é mais resistente à passagem da corrente elétrica. A quantificação da 

bioimpedância permite, através de fórmulas matemáticas pelo software VCorp, versão 1.0f 

– Compcorp sistemas Ltda, avaliar a massa livre de gordura, massa magra (MM) e de 

massa gorda (MG) (Figura 2). 

 

Figura 2 - Avaliação da composição corporal pela bioimpedância. 
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Avaliação dos marcadores metabólicos e inflamatórios. No período da manhã os 

pacientes foram orientados a realizar 12h de jejum e foi cateterizada uma veia antecubital 

para coleta de sangue venoso para avaliações laboratoriais (Figura 3). 

Glicemia - foi realizada pelo método enzimático, automatizado (Roche). 

Insulina - foi avaliada pelo método enzimático por imuno ensaio quimioluminescente 

(imunofluorimétrico). 

Colesterol, triglicérides e HDL-colesterol - foi avaliado pelo método enzimático 

colorimétrico, e o cálculo de LDL-colesterol conforme a “Lipid Research Clinics 

Program”. Seguindo a orientação das III Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia (2001)
70

, é feita a dosagem direta do LDL-colesterol (e 

não calculado pela equação de Friedewald), sempre que o resultado dos triglicérides for 

maior ou igual a 400 mg/dL. 

Fator de Necrose Tumoral- Alfa (TNF-α), Interleucina (IL)1β e IL-6 - A avaliação das 

citocinas foi realizada no plasma. A determinação quantitativa do TNF-α, da IL-1βe da IL-6 

foi realizada, em fase sólida, com dois sítios, tipo enzimaimunométrico quimiluminescente, 

em soro ou plasma heparinizado/EDTA pelo método ELISA (Enzyme Linked 

immunosorbent Assay). 

Proteína C reativa(PCR) - Foi avaliada pelo método imunoturbidimétrico com detecção 

ultra-sensível. O equipamento para mensuração utilizado é o INTEGRA 700. 

Leptina - Foi avaliada pelo método de ensaio imunofluorimétrico (Elisa). 

Adiponectina - Foi avaliada pelo método de ensaio imunofluorimétrico (Elisa). 

Teste de Tolerância Oral à Glicose (OGTT) - Após coleta basal, o paciente recebeu 75 g de 

glicose por via oral. Após sobrecarga oral de glicose foram coletadas amostras aos 0, 30, 
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60, 90 e 120 minutos. A tolerância à glicose/resistência à insulina foi estimada pelo modelo 

matemático para determinação da área total sobre a curva. 

Área Total sob a Curva de Glicose (ASCglicose) e Área Total sob a Curva de Insulina 

(ASCinsulina)-A ASCglicosee a ASCinsulina foram realizadas com as medidas obtidas 

durante o teste de tolerância à glicose
71

 e da relação entre ASCglicose/ASCinsulina. 

Avaliação da resistência à insulina pelo índice HOMA-IR - Resistência à insulina foi 

estimada pelo Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistence, calculado com a 

fórmula: HOMA-IR score = [(glicose plasmática de jejum mg/dL) x (insulina sérica de 

jejum UI/mL) x 0.05551]/22.5)
72

. 

Avaliação da resistência à insulina pelo índice QUICKI -A avaliação do Quantitative 

Insulin Sensitivity Check Índex, foi calculado pela fórmula: QUICKI = 1/(log fasting insulin 

µg/mL + log fasting glucose mg/dL)
73

. 

 

 

Figura 3 - Avaliação dos marcadores metabólicos e inflamatórios. 

 

Avaliação da Apneia Obstrutiva do Sono (AOS). A AOS foi verificada através da PSG 

noturna (Embla Medicare – Flaga hf. Medical Devices, Reykjavik, Iceland). Durante o 
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exame foram monitorados: eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma, 

eletrocardiograma (ECG), sensor de ronco e sensor de posição. 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 abdômen, e a saturação arterial de oxigênio junto com o 

pulso registrado pelo oxímetro. A apneia foi definida como a ausência do fluxo inspiratório 

pela obstrução total das vias aéreas por, pelo menos, 10 segundos associados à queda de, 

pelo menos, 3% da saturação de oxigênio e/ou microdespertares. A hipopneia foi definida 

por uma significante redução do fluxo inspiratório (>50%) pela obstrução parcial do fluxo 

aéreo durante 10 segundos ou mais (Figura 4). O IAH foi definido pelo número de apneias 

e hipopneias totais divididas pelo número de horas de sono (eventos/h). Pacientes com 

índice de apneia-hipopneia maior que 15 eventos por hora de sono e pacientes com índice 

de apneia-hipopneia menor que 15 eventos por hora de sono foram recrutados para o 

estudo, conforme descrito anteriormente. A PSG durante a noite foi realizada utilizando-se 

técnicas padronizadas e anteriormente descritas
74

, com sistema de estadiamento padrão para 

os estágios do sono. Os estágios do sono: movimento não rápido dos olhos (NREM) 1-3 e 

movimento rápido dos olhos (REM) do sono foram verificados visualmente
75

. 

 

 

Figura 4 – Avaliação da apneia obstrutiva do sono pela polissonografia. 
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Avaliação do balanço simpato-vagal. Os pacientes foram submetidos ao protocolo 

experimental, que ocorreu entre 07:00 - 09:00 horas da manhã e foram orientados a dormir 

pelo menos sete horas, a não praticar exercícios físicos por 24 horas antes do estudo e 

consumir uma refeição leve e sem cafeína antes de participar do protocolo. Foram 

colocados eletrodos e manguito para medida automática da PA. Depois que o paciente foi 

posicionado e os instrumentos colocados, o paciente teve sua perna posicionada para 

avaliar a atividade nervosa simpática pela técnica de microneurografia, onde um 

microelétrodo foi colocado no nervo fibular. Após instrumentação, foi registrada durante 10 

minutos a atividade nervosa simpática e a variabilidade da FC. 

Avaliação da atividade nervosa simpática muscular (ANSM). A ANSM foi avaliada pela 

técnica direta de registro de multiunidade da via pós-gangliônica eferente, do fascículo 

nervoso muscular fibular localizado na região inferior da cabeça fibular
76

. Com o indivíduo 

em decúbito dorsal, foram implantados dois microelétrodos de tungstênio, um no nervo 

fibular e um subcutâneo referência (terra) aproximadamente a um centímetro de distância. 

O registro do sinal do nervo foi analisado manualmente, através da contagem do número de 

descargas ocorridas por minuto por um mesmo observador para todos os participantes
77

 

(Figura 5). 
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Figura 5 – Avaliação da atividade nervosa simpática muscularpela microneurografia. 

 

Avaliação da variabilidade da frequência cardíaca (VFC). A VFC foi obtida através do 

registro eletrocardiográfico, através da derivação MC5. Após este sinal ser pré-amplificado 

(General Purpose Amplifier/Stemtech, Inc., GPA-4, modelo 2), ele foi convertido de 

analógico para digital, e em seguida analisado em um programa de computador 

AT/CODAS, numa frequência de 1.000 Hz. 

A análise da modulação da atividade nervosa foi obtida pelo poder da análise 

espectral do intervalo R-R do ECG computado pelo algorítimo autorregressivo
78

. A força 

spectral é expressa em milissegundos ao quadrado. Componentes da banda de frequência de 

0,03 a 0,15 Hz foram considerados de baixa frequência (BF), que refletem modulação 

simpática. Componentes dentro da escala entre 0,15 e 0,5 Hz, sincronizados com a 

respiração, foram considerados de alta frequência (AF) e foram considerados componentes 

que refletem modulação parassimpática
78

. A densidade do poder espectral pelo componente 

foi também calculada em unidade normalizada (un). Além disso, a razão BF e a AF foi 

calculada (BF/AF) para se estimar o balanço simpato-vagal (Figura 6). 
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Figura 6 – Avaliação da variabilidade da frequência cardíaca pela análise espectral do 

intervalo R-R. 

 

Teste de Esforço Cardiopulmonar (TECP). As análises do comportamento da FC 

durante a avaliação cardiopulmonar foi realizada através de um ECG 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 a avaliação da PA foi realizada pelo método 

auscultatório. Em seguida, os comportamentos cardiovascular e pulmonar foram avaliados 

durante o TECP. 

O teste foi realizado em cicloergômetro eletromagnético (Cardio Control), seguindo 

protocolo de rampa com aumento constante de carga e com velocidade de 60 até 70 

rotações por minuto até a exaustão, sendo os incrementos de carga calculados pela carga 

máxima predita (menos 10% e dividida por 10 minutos). Qualquer alteração 

eletrocardiográfica observada que puder comprometer o protocolo experimental excluirá o 

indivíduo do estudo. O teste foi considerado máximo quando o paciente atingiu o 

equivalente respiratório (RQ) ≥1,10
79

 associado à exaustão referida pelo paciente. 

Em repouso, durante e após o TECP, foi registrado o ECG de forma contínua 

(gravado no computador), juntamente com as mensurações periódicas da PA por um 
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auxiliar. Periodicamente, foi perguntado ao paciente a respeito de seus sintomas ao esforço, 

como cansaço, falta de ar, dor no peito, peso nas pernas, tonturas. 

Delta da frequência cardíaca de recuperação (FCrec).Foi registrada a FCrec no 1º, 2º e 4º 

minutos pelo ECG. O 1º e 2º minutos de recuperação ocorreram de forma ativa (60 – 

70rpm) e o 4º minuto foi realizado de forma passiva. O 1º minuto de recuperação foi 

realizado com decréscimo de 50% da carga máxima atingida 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 e 4º minutos de recuperação 

(∆FCrec = FCpico - FC)
80

. 

Frequência cardíaca de reserva. A FC reserva foi definida pela FC máxima atingida no 

exercício menos a FC no repouso (FC reserva = FCpico-FCrepouso)
81

. 

Avaliação da capacidade física. A avaliação da capacidade física foi realizada através da 

medida direta do consumo de oxigênio no TECP (SensorMedics - model Vmax 229 

Pulmonary Function/Cardiopulmonary Exercise Testing Instrument, Yorba Linda, CA, 

USA). Além da determinação da capacidade funcional máxima do participante, foram 

determinados o limiar anaeróbio (LA) e o ponto de compensação respiratória (PCR), que 

foram utilizados para a prescrição da intensidade de treinamento físico
82

. 

O LA foi determinado na ocorrência de pelo menos duas das seguintes variáveis: 1) 

perda da linearidade entre a produção de dióxido de carbono e o consumo de oxigênio; 2) 

menor valor da pressão parcial de oxigênio no final da expiração antes do seu aumento 

progressivo; e 3) valor mais baixo do equivalente ventilatório de oxigênio antes do seu 

aumento progressivo. O PCR foi determinado na ocorrência de: 1) maior valor da pressão 

parcial de dióxido de carbono no final da expiração, precedendo sua queda abrupta; 2) 



23 

 

valores mais baixos do equivalente ventilatório de gás carbônico antes de seu aumento 

progressivo. 

 

 

Figura 7 – Avaliação do capacidade funcional máxima do participante(medida do consumo 

máximo de oxigênio), controle autonômico durante o exercício (comportamento da 

frequência cardíaca) e determinação da faixa de treinamento físico(limiares ventilatórios) 

pelo teste de esforço cardiopulmonar. 

 

Protocolo de Dieta Hipocalórica (D). Os pacientes foram submetidos a uma dieta 

hipocalórica de baixo índice glicêmico decrescido em 500 quilocalorias por 4 meses, com 

objetivo de perda de peso de no mínimo dois quilogramas por mês. Na consulta com uma 

Nutricionista, foi realizada a anamnese alimentar, onde foi avaliado o hábito alimentar do 

indivíduo para se detectar os possíveis erros dietéticos e possibilitar uma correta 

intervenção. O hábito alimentar foi analisado em relação às quantidades de proteínas totais, 

carboidratos totais, carboidratos simples, carboidratos complexos, gordura total, gordura 

poliinsaturada, monoinsaturada e insaturada, fibras dietéticas, colesterol dietético e sal, 

através do uso de um programa de nutrição informatizado. 
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A dieta foi dividida em cinco refeições, cuja composição dos alimentos foi dividida 

em 55 a 75% de carboidratos totais, 10 a 15% de proteínas totais e 15 a 30% de lipídios 

totais
83

 além da exclusão de açúcares, doces, balas e alimentos que continham açúcares 

simples. A adesão foi controlada em consultas quinzenais, pela avaliação do peso corporal 

e do registro alimentar. O registro alimentar de sete dias documentou a ingestão dietética. 

Foram considerados aderentes à D os participantes que obtiveram uma perda mínima de 5% 

no peso corporal.  

 

O valor calórico da dieta foi calculado de acordo com o valor estimado pela equação 

da Organização Mundial da Saúde, que se baseia no gasto energético de repouso a partir da 

equação do Índice Metabólico Basal (Quadro 1), de acordo com o sexo e a faixa etária
84

. O 

cálculo fornece o resultado em mJ/dia e, portanto, multiplicado por 240, para convertê-lo 

em quilocalorias (kcal). Este valor foi, então, multiplicado pelo fator atividade 1,3 para 

atividade leve e moderada, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, e decrescidos 

em 500 kcal para cálculo do valor calórico dos alimentos para que a dieta fosse 

hipocalórica em relação ao gasto energético. 



25 

 

Quadro 1. Índice Metabólico Basal (WHO, 1995). O cálculo fornece o resultado em 

milijoules (mJ/dia). Multiplicado por 240 o resultado é convertido em quilocalorias 

(kcal/dia). 

Sexo Idade Cálculo 

Mulheres 18 - 30 anos 0.0621 x peso real em kg + 2.0357 

 31 - 60 anos 0.0342 x peso real em kg + 3.5377 

 > 60 anos 0.0377 x peso real em kg + 2.7545 

Homens 18- 30 anos 0.063 x peso real em kg + 2.8957 

 31 - 60 anos 0.0484 x peso real em kg + 3.6534 

 > 60 anos 0.0491 x peso real em kg + 2.4587 

 

Protocolo de Treinamento Físico (TF). Os pacientes com SMet foram submetidos 

também a um programa de treinamento físico aeróbio por 4 meses, realizados 3 vezes por 

semana em sessões de aproximadamente 60 minutos
85

 (Figura 8). Foram considerados 

aderentes os participantes que obtiveram uma frequência mínima de 75% por mês nas 

sessões de TF. 

A prescrição de treinamento foi individualizada, distribuída da seguinte maneira:  

-5 minutos de alongamento; 
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-40 minutos de exercício aeróbio (bicicleta ergométrica), com intensidade no LA 

(aproximadamente 50% do VO2pico) no início do treinamento, progredindo para 

intensidades maiores, variando entre o LA e o PCR (aproximadamente 70% do VO2pico) e 

a variação foi aferida pela FC correspondente àquela obtida na avaliação do TECP
62

; 

-10 minutos de exercícios de resistência muscular localizada; e 

-5 minutos de relaxamento. 

 

Figura 8 – Treinamento físico aeróbio em ciclo ergômetro. 

 

No quadro 2 é apresentada a sequência de treinamento com número de sessões, a 

duração e a intensidade programada para cada sessão (Quadro 2): 
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Quadro 2. Esquematização do Programa de Exercícios. 

Sessão 

Tempo por sessão de 

treinamento 

Intensidade 

1 – 2 30 min Próximo do LA 

3 – 8 40 min Próximo do LA 

9 – 10 40 min Entre LA e PCR 

11- 48 40 min Próximo do PCR 
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Análise estatística 

 

 

O cálculo do tamanho da amostra foi determinado de acordo com os dados de um 

estudo anterior que apresentava população e intervenção semelhantes
62

. Foi levado em 

consideração um poder de 80%, com erro do tipo I de 0,05 de 2 caudas, para detectar uma 

diminuição na ANSM após dieta hipocalórica e treinamento físico, como desfecho 

primário, para um desvio padrão (DP) de 10 disparos/min. Neste caso foram necessários, ao 

final, 14 pacientes por grupo. 

Primeiramente foi utilizado o teste Qui-quadrado (X
2
) para verificar possíveis 

diferenças nas proporções de gênero, seguido do teste de Levene para analisar a 

homogeneidade e do teste Kolmogorov-Smirnov para analisar a normalidade de todas as 

variáveis entre os grupos no período pré-intervenção. Para as variáveis que não 

apresentaram distribuição normal e/ou homogeneidade foi realizado o logaritmo na base de 

10 e utilizada a análise de variância de um fator “one-way ANOVA. 

As mudanças no período pré vs. pós-intervenção foram apresentadas na forma de 

média±erro padrão da média. O efeito da intervenção e do período C das variáveis 

estudadas foi analisado através da variância de dois fatores “two-way ANOVA”. As 

associações entre o controle autonômico com os marcadores metabólicos e inflamatórios 

foram realizadas pelo teste de correlação linear de Pearson para as variáveis paramétricas, 

ou Sperman, para as variáveis não paramétricas. 
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Em caso de interação (diferença significativa), a comparação foi realizada pelo 

Post-hoc de Scheffè, sendo considerados significantes os resultados cujos níveis descritos 

apresentaram valores inferiores a P< 0,05. 
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RESULTADOS 

 

Durante este período foram triados 123 indivíduos. Destes, 91 foram diagnosticados 

com SMet, dos quais foram excluídos 2 pacientes por tabagismo, 2 pacientes por gravidez, 

4 pacientes por necessidade de tratamento medicamentoso e 16 pacientes por desistirem do 

protocolo. Portanto, finalizamos com um total de 67 pacientes com SMet que realizaram as 

avaliações pré-intervenção. Estes foram divididos em pacientes com AOS (SMet+AOS, 

n=36), e sem AOS (SMet-AOS, n=31). Dos 32 indivíduos que não apresentaram SMet, 19 

voluntários compuseram o grupo CS, pois foram excluídos 6 por apresentarem AOS e 7 

não aceitaram participar do estudo. 

No período pós-intervenção, 9 pacientes com SMet não aderiram aos 4 meses de 

intervenção e 2 pacientes se recusaram a repetir os exames (total de 11 pacientes). 

Finalizamos com 56 pacientes avaliados sendo: SMet+AOS, 19 pacientes realizaram D+TF 

e 10 pacientes realizaram o período controle; grupo SMet-AOS, 14 pacientes realizaram 

D+TF e 13 pacientes realizaram o período controle (Figura 9). O grupo C não realizou a 

intervenção. 
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Figura 9. Fluxograma do estudo. Síndrome metabólica com apneia obstrutiva do sono 

(SMet+AOS); síndrome metabólica sem apneia obstrutiva do sono (SMet-AOS); controle 

saudável (CS); dieta hipocalórica e treinamento físico (D+TF); grupo controle para 

intervenção (C). 
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Período Pré-Intervenção 

 

Características físicas, critérios diagnósticos e prevalência da SMet 

 

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

da SMet são apresentados na Tabela 1. Em relação às características físicas, os grupos 

foram similares em relação à distribuição de gênero e idade. Os grupos com SMet foram 

similares e apresentaram maior peso e índice de massa corporal em relação ao grupo CS. 

Da mesma forma, exceto para a glicemia de jejum, SMet+AOS e SMet-AOS foram 

similares e diferentes de CS em relação aos níveis absolutos e relativos dos fatores de risco 

da SMet (CA, TG, HDL-c, PAS e PAD). Interessantemente, o grupo SMet+AOS 

apresentou maiores níveis de glicemia de jejum que os grupos SMet-AOS e CS (Tabela 1). 

Tabela 1 – Características físicas, valores e prevalências dos critérios diagnósticos da SMet 

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

apneia obstrutiva do sono (SMet-AOS) e controle saudável (CS). 

 
SMet+AOS 

(n=36) 

SMet-AOS 

(n=31) 

CS 

(n=19) 

Gênero (m/f) 22/14 11/20 6/12 

Idade (anos) 50±1 47±2 48±1 

IMC (kg/m
2
) 32±1* 32±1* 25±1 

Critérios de diagnósticos e prevalência dos fatores de risco da SMet 
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CA (cm) 107±2* 104±2* 90±2 

(%) 92* 90* 26 

Glicose (mg/dL) 105±2*† 99±2* 91±2 

(%) 64* 42* 16 

TG (mg/dL) 185±16* 189±19* 105±14 

(%) 56* 55* 11 

HDL-c (mg/dL) 43±2* 40±1* 52±4 

(%) 64* 84* 32 

PAS (mmHg) 132±3* 134±3* 111±2 

(%) 67* 72* 0 

PAD (mmHg) 88±2* 89±2* 70±2 

(%) 77* 71* 0 

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

sono; CS, controle saudável; 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. CS; † P < 0.05 vs. SMet-AOS. 



34 

 

 Polissonografia noturna 

 

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

apresentaram diferenças em relação ao tempo total de sono, eficiência do sono e nas 

porcentagens nos estágios NREM 1, 2, 3 e REM do sono. O grupo SMet+AOS apresentou 

prejuízo em relação aos grupos SMet-AOS e CS no índice de microdespertares, no índice 

de apneia e hipopneia e na saturação mínima de oxigênio (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Polissonografia noturna no período pré-intervenção nos grupos com síndrome 

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

(SMet-AOS) e controle saudável (CS). 

  

SMet+AOS 

(n=36) 

SMet-AOS 

(n=31) 

CS 

(n=19) 

Polissonografia Noturna 

TST (min) 396±8 402±9 404±21 

Eficiência do sono (%) 84±4 85±2 88±2 

NREM 1 (%) 9±1 5±1 7±2 

NREM 2 (%) 57±1 57±2 55±4 

NREM 3 (%) 13±1 16±1 18±3 

REM (%) 20±1 20±1 21±2 
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IAH (eventos/h) 42±4*† 8±1 2±1 

IMD (eventos/h) 31±4*† 12±1 9±2 

SpO2mín (%) 79±1*† 87±1 91±1 

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

sono; CS, controle saudável; TST, tempo total de sono; NREM 1, NREM 2 eNREM 3, 

estágios 1, 2 e 3 do sono não REM; REM, estágio dos movimentos rápidos dos olhos; IAH, 

índice de apneia e hipopneia; IMD índice de micro despertares; SpO2mín, saturação 

periférica mínima de oxigênio durante o sono. * P< 0,05 vs. CS; † P< 0.05 vs. SMet-AOS.
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Composição corporal pela Bioimpedância 

 

Os dados da composição corporal são apresentados na Tabela 3. O grupo 

SMet+AOS apresentou maior valor de massa magra (kg) em comparação com o grupo CS. 

Ambos os grupos com SMet apresentaram maior massa gorda (%) comparados ao grupo 

CS. 

 

Tabela 3 – Dados do exame da composição corporal pela bioimpedância no período 

pré-intervenção nos grupos com síndrome metabólica e com apneia obstrutiva do sono 

(SMet+AOS), sem apneia obstrutiva do sono (SMet-AOS) e controle saudável (CS). 

  

SMet+AOS 

(n=36) 

SMet-AOS 

(n=31) 

CS 

(n=19) 

MM (kg) 62,7±2,2* 56,6±2,3 51,9±3,0 

MM (%) 68,9±1 66±1 71,4±1 

MG (kg) 28,4±2,2* 28±2,6* 20,3±1,2 

MG (%) 31,1±1 33,6±1 28,6±1 

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

sono; CS, controle saudável; MM, massa magra; MG, massa gorda. * P < 0,05 vs. CS; † P 

< 0.05 vs. SMet-AOS. 
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Controle autonômico  

 

Os dados do controle autonômico são apresentados na Tabela 4. Ambos os grupos 

com SMet apresentaram prejuízo quando comparados ao CS, em relação à atividade 

simpática cardíaca estimada pela banda de baixa frequência, atividade parassimpática 

cardíaca estimada pela banda de alta frequência, e o balanço simpato-vagal estimado pela 

relação baixa frequência/alta frequência. Adicionalmente, o grupo SMet+AOS apresentou 

prejuízo em relação à atividade parassimpática cardíaca estimada pela banda de alta 

frequência e à atividade nervosa simpática muscular comparado ao grupo SMet-AOS. 

 

Tabela 4 – Controle autonômico cardíaco estimado pela variabilidade da frequência 

cardíaca (banda de baixa frequência e banda de alta frequência) e pela medida direta na 

microneurografia (atividade nervosa simpática muscular)no período pré-intervenção nos 

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

apneia obstrutiva do sono (SMet-AOS) e controle saudável (CS). 

  

SMet+AOS 

(n=36) 

SMet-AOS 

(n=31) 

CS 

(n=19) 

Variabilidade da FC 

BF (un) 75±3* 61±3* 47±5 

AF (un) 25±3*† 39±3* 52±5 

BF/AF 4,3±1* 1,8±0,3* 1,1±0.9 
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Microneurografia 

ANSM (impulsos/min) 32±0,9†* 27±1* 19±1 

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

sono; CS, controle saudável; BF, banda de baixa frequência; AF, banda de alta frequência; 

ANSM, atividade nervosa simpática muscular. * P < 0,05 vs. CS;† P < 0.05 vs. SMet-

AOS. 
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 Correlação da ANSM com IAH, IMD e SpO2 mínima durante o sono 

 

Houve correlação positiva e significativa entre a atividade nervosa simpática 

muscular e o índice de apneia/hipopneia e o índice de micro despertares; e correlação 

negativa e significativa entre atividade nervosa simpática muscular e a saturação periférica 

mínima de oxigênio durante o sono (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Correlação univariada entre a atividade nervosa simpática muscular e índice de 

apneia/hipopneia, o índice de micro despertares e saturação mínima de oxigênio durante o 

sono. 

 Regressão linear univariada 

ANSM 

 R P 

IAH (eventos/h) 0,46 <0,001 

IMD (eventos/h) 0,29 0,02 

SpO2mín (%) 0,46 <0,001 

IAH, índice de apneia/hipopneia; IMD índice de micro despertares; SpO2 mín, saturação 

periférica mínima de oxigênio durante o sono.  
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Marcadores inflamatórios e metabólicos  

 

Os dados dos marcadores metabólicos e inflamatórios são apresentados na Tabela 

6. Não houve diferenças entre os grupos em relação a IL-1β e IL-6. O grupo SMet+AOS 

apresentou maiores níveis de TNF-α, leptina, insulina de jejum, HOMA-IR e o QUICKI 

comparado ao CS. Além disso, o grupo SMet+AOS teve maior índice QUICKI comparado 

ao grupo SMet-AOS. Ambos os grupos com SMet apresentaram maior PCR comparados ao 

CS (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Marcadores inflamatórios e metabólicos no período pré-intervenção entre os 

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

apneia obstrutiva do sono (SMet-AOS) e controle saudável (CS). 

  

SMet+AOS 

(n=33) 

SMet-AOS 

(n=27) 

CS 

(n=13) 

Marcadores inflamatórios 

IL-1β (ng/mL) 5,2±0,2 5,0±0,3 5,0±0,1 

IL-6 (ng/mL) 2,7±0,5 2,5±0,2 2,8±0,5 

TNF-α (mg/dL) 6,3±0,3* 6,1±0,4 4,5±0,4 

PCR (mg/dL) 0,42±0,6* 0,44±0,6* 0,18±0,11 

Marcadores metabólicos  
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Leptina (ng/mL) 23,4±4,3* 13,7±2,1 7,9±1,3 

Adiponectina (ng/mL) 0,77±0,1 0,81±0,1 0,73±0,1 

Insulina (µUI/mL) 16,4±1,3* 13,7±1,7 9,4±0,7 

HOMA-IR 4,3±0,3* 3,4±0,5 2,2±0,2 

QUICKI 0,31±0,003*† 0,33±0,005 0,34±0,005 

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

sono; CS, controle saudável; IL-1β, interleucina 1B; IL-6, interleucina 6; TNF-α, fator de 

necrose tumoral; PCR, proteína C reativa; HOMA-IR, índice de resistência insulínica pelo 

Homeostatic Model Assessment Index of Insulin Resistance; QUICKI, Quantitative Insulin 

Sensitivity Check Index. * P <0,05 vs. C;† P <0.05 vs. SMet-AOS. 
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 Teste Tolerância Oral à Glicose  

 

 A avaliação da resistência/sensibilidade à insulina no teste tolerância oral à glicose 

foi avaliada pela Área Total sob a Curva (ASC) de glicose (Figura 10) e ASC da insulina 

(Figura 11). O grupo SMet+AOS apresentou níveis significativamente maiores de ASC da 

glicose comparado aos grupos SMet-AOS e CS (Figura 10). Além disso, SMet+AOS teve 

a ASC da insulina maior que CS (Figura 11). Para ambas as ASC, SMet-AOS não foi 

diferente de CS (Figuras 10 e 11). 

 

Figura 10- Comparação da Área Total sob a Curva (ASC) da glicose durante o teste de 

tolerância à glicose entre os grupos SMet+AOS, SMet-AOS, e CS. 
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Figura 11- Comparação da Área Total sob a Curva (ASC) da insulina durante o teste de 

tolerância à insulina entre os grupos SMet+AOS, SMet-AOS, e CS. 
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 Correlação da ANSM com os marcadores metabólicos leptina, insulina, HOMA-

IR, QUICK, ASC da insulina e glicemia. 

 

 Na análise de correlação univariada, a ANSM mostrou correlação positiva e 

significativa com a leptina, ASCglicemia e ASCinsulina, e negativa e significativa com o 

índice QUICK (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Correlação univariada entre a ANSM com a PCR, leptina, insulina de jejum, 

HOMA-IR, QUICK, ASCglicose e ASCinsulina. 

 

 Regressão linear univariada 

ANSM 

 R P 

PCR (mg/dL) 0,01 0,93 

Leptina (ng/ml) 0,27 0,03  

Insulina (ng/ml) 0,16 0,20 

HOMA-IR 0,18 0,16 

QUICK -0,30 0,02 

ASCglicose 0,38 0,002 

ASCinsulina 0,26 0,047 
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PCR, proteína C reativa; HOMA-IR, índice de resistência insulínica pelo Homeostatic 

Model Assessment of Insulin Resistance; QUICK, Quantitative insulin sensitivity check 

index; ASC, Área Total sob a Curva. 
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Período pós-intervenção: Efeito da D+TF  

 

 Dentre os 67 pacientes com SMet, 11 não realizaram a fase pós-intervenção,pois 

desistiram durante o estudo por motivos pessoais. Após 4 meses de intervenção por D+TF 

ou C, finalizamos com 19 pacientes no grupo SMet+AOS/D+TF; 10 pacientes do grupo 

SMet+AOS/C; 14 pacientes do grupo SMet-AOS/D+TF e 13 pacientes do grupo SMet-

AOS/C (Figura 9). 

 

Efeito da D+TF no peso corporal, IMC, consumo de oxigênio no pico e na carga máxima 

atingida no TECP 

 

O efeito da intervenção por D+TF ou período C no peso corporal e IMC é 

apresentado na Figura 12. Oconsumo de oxigênio no pico do esforço e na carga máxima, 

atingidos no TECP é apresentado na Figuras 13. 

 

Independente da presença da AOS, ambos os grupos com SMet que realizaram a 

intervenção por D+TF tiveram redução similar e significativa no peso e no IMC em relação 

ao período pré-intervenção (Figura 12). Em ambos os grupos SMet/C, isto é, em 

seguimento clínico, não apresentaram redução de peso corporal e no IMC (Figura 12). 
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Figura 12- Comparação do peso e IMC pré e pós-intervenção nos pacientes com síndrome 

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

(SMet-AOS) que realizaram dieta hipocalórica e treinamento físico (D+TF) ou 

acompanhados em seguimento clínico (C). 

 

Independente da presença da AOS, ambos os grupos com SMet que realizaram a 

intervenção por D+TF aumentaram o consumo de oxigênio no pico do esforço e na carga 

máxima atingida no TECP em relação ao período pré-intervenção (Figura 13). Em ambos 

os grupos SMet/C, isto é, em seguimento clínico, não houve aumento no consumo de 

oxigênio no pico do esforço e na carga máxima atingida (Figura 13). 
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Figura 13- Comparação do consumo de oxigênio no pico (VO2pico) e da carga máxima 

atingida no TECP nos momentos pré e pós-intervenção nos pacientes com síndrome 

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

(SMet-AOS) que realizaram dieta hipocalórica e treinamento físico (D+TF) ou que tiveram 

seguimento clínico (C). 
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Efeito da D+TF nos critérios diagnósticos da SMet 

 

A idade, a distribuição de gêneros e os critérios de diagnósticos da SMet nos 

períodos pré e pós-intervenção por D+TF e período C são apresentados na tabela 8. Não 

houve diferença no sexo entre os grupos. O grupo SMet+AOS/D+TF apresentou idade 

superior em relação aos grupos SMet+AOS/C, SMet-AOS/D+TF e SMet-AOS/C. 

Nos fatores de diagnóstico da SMet, após a intervenção o grupo SMet+AOS/D+TF 

apresentou diminuição significativa na CA, nos TG e na PAS.Apesar de ter tido redução no 

peso corporal e aumentado o VO2pico, no grupo SMet-AOS/D+TF, semelhantemente aos 

grupos acompanhados clinicamente SMet+AOS/C e SMet-AOS/C,não houve alterações 

nos fatores de risco da SMet. 

 

Tabela 8 – Distribuição de gênero, idade e critérios diagnóstico da SMet pré e pós- D+TF ou C 

nos grupos com síndrome metabólica e com apneia obstrutiva do sono (SMet+AOS) ou síndrome 

metabólica sem apneia obstrutiva do sono (SMet-AOS). 

  SMet+AOS (n=29)   SMet-AOS (n=27) 

  D+TF (n=19) C (n=10)  D+TF (n=14) C (n=13) 

 Pré Pós Pré Pós  Pré Pós Pré Pós 

Gênero (m/f) 11/8 7/3  8/6 5/8 

Idade (anos) 54±2 46±2††  47±2†† 42±2†† 
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Critérios de diagnósticos e prevalência dos fatores de risco da SMet 

CA (cm) 106±2 99±1* 106±2 105±2  107±2 103±2 104±2 102±2 

(%) 89% 58% 90% 80%  93% 71% 93% 93% 

TG (mg/dL) 199±17 149±15* 185±32 189±31  148±19 147±19 142±27 158±31 

(%) 82% 63% 50% 70%  43% 43% 39% 54% 

HDL-c(mg/dL) 41±2 45±2 43±3 43±4  38±2 43±3 41±2 43±4 

(%) 63% 53% 50% 60%  79% 57% 85% 85% 

PAS (mmHg) 138±5 128±4* 126±4 131±4  133±3 127±3 127±3 128±3 

(%) 74% 37% 50% 70%  43% 36% 54% 54% 

PAD (mmHg) 90±4 81±3 87±3 90±3  92±3 85±3 87±2 87±3 

(%) 74% 42% 70% 80%  71% 50% 62% 46% 

Glicose(mg/dL) 106±3 103±2 101±4 102±5   101±2 99±2 98±3 95±3 

(%) 74% 68% 60% 50%  57% 36% 31% 31% 

Dados expressos em Média ± EP. SMet, síndrome metabólica; AOS, apneia obstrutiva do sono; D, 

dieta hipocalórica; TF, treinamento físico; C, controle para a intervenção; 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. Pré, †† P < 0.05 vs. 

SMet+AOS/D+TF. 
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Interessantemente, após 4 meses de intervenção por D+TF, 37% dos pacientes do 

grupo SMet+AOS e 71% dos pacientes do grupo SMet-AOS reverteram a SMet segundo os 

critérios de diagnóstico do ATP-III (Figura 14). 

 

Figura 14– Número de pacientes com SMet segundo os critérios de diagnóstico do ATP-III 

nos grupos SMet+AOS e SMet-AOS pré e pós dieta e treinamento físico ( D+TF).  
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 Efeito da D+TF na PSG 

 

 Os dados da PSG noturna nos pacientes com SMet+AOS e SMet-AOS após a 

intervenção por D+TF e período C são apresentados na Tabela 9. Independente da 

intervenção por D+TF ou período C, não foram encontradas diferenças estatísticas do 

período pré para o pós nos grupos SMet+AOS e SMet-AOS nas variáveis tempo total de 

sono, estágios do sono NREM 1, NREM 2 e NREM 3 e REM do sono, índice de micro 

despertares e saturação periférica mínima de oxigênio durante o sono. 
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Tabela 9- Dados da polissonografia noturna: avaliações nos períodos pré e pós-intervenção 

nos grupos com SMet+AOS e SMet-AOS que realizaram D+TF e C. 

  SMet+AOS (n=29)   SMet-AOS (n=27) 

  D+TF C  D+TF C 

  (n=19) (n=10)  (n=14) (n=13) 

 Pré Pós Pré Pós  Pré Pós Pré Pós 

TST  

(min) 

395±17 407±15 377±20 386±45  384±13 381±16 427±14 396±29 

ES  

(%) 

86±2 87±2 85±3 88±3  85±3 87±3 90±3 87±5 

NREM 1 

(%) 

7±2 8±2 11±2 12±4  5±1 10±5 3±1 6±2 

NREM 2 

(%) 

59±2 53±4 55±5 56±6  57±5 60±6 57±2 59±4 

NREM 3 

(%) 

12±2 18±3 16±3 10±4  14±1 8±3 17±2 14±3 

REM  

(%) 

20±2 20±2 18±2 20±2  24±3 21±1 21±3 18±3 

IMD  

(eventos/h) 

23±3 19±3 16±5 32±8  13±2 14±3 10±3 11±2 

SpO2mín 

(%) 

78±2 83±1 78±2 79±3  87±1 88±1 88±2 87±2 

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

D, dieta hipocalórica; TF, treinamento físico; C, controle para a intervenção; TST, tempo total de 

sono; ES, eficiência do sono; NREM1, estágio 1 do sono não REM; NREM2, estágio 2 do sono 

não REM; NREM3, estágio 3 do sono não REM; REM, estágio dos movimentos rápidos dos 

olhos; IMD índice de micro despertares;SpO2mín., saturação periférica mínima de oxigênio 

durante o sono. 
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Efeito da D+TF no IAH 

 

 D+TF reduziram 62% do IAH em relação ao período pré-intervenção no 

SMet+AOS (Figura 15). O grupo SMet+AOS/C, assim como os grupos SMet-AOS/D+TF 

e SMet-AOS/C não apresentaram diferenças no IAH após 4 meses (Figura 15). 

 

Figura 15- Comparação do índice de apneia/hipopneia no pré e pós-intervenção nos 

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

apneia obstrutiva do sono (SMet-AOS) que realizaram dieta hipocalórica e treinamento 

físico (D+TF) ou controle para intervenção (C). 
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 Efeito da D+TF na composição corporal  

 

 Os dados da composição corporal nos pacientes com SMet+AOS e SMet-AOS após 

a intervenção por D+TF e período C são apresentados na Tabela 10. Ambos os grupos com 

SMet que realizaram a intervenção por D+TF diminuíram a MG (kg) em relação ao período 

pré-intervenção. Não houve diferença na MM no grupo SMet-AOS/D+TF, assim como em 

ambos os grupos C. 

 

Tabela 10- Dados da composição corporal: avaliações nos períodos pré e pós-intervenção 

nos grupos com síndrome metabólica com apneia obstrutiva do sono (SMet+AOS) ou 

síndrome metabólica sem apneia obstrutiva do sono (SMet-AOS) que realizaram D+TF ou 

C. 

  SMet+AOS (n=29)   SMet-AOS (n=27) 

  D+TF C  D+TF C 

  (n=19) (n=10)  (n=14) (n=13) 

 Pré Pós Pré Pós  Pré Pós Pré Pós 

MM (kg) 59,3±2 57,3±2 61,8±4 63±3  65,3±5 64,9±5 59,9±3 60,9±3 

MM (%) 68,6±1 71,4±1 70,2±2 72,6±2  69,2±3 71,8±3 67,6±2 68,2±1 

MG (kg) 27,2±2 22,9±2* 25,9±2 23,9±2  28,9±3 25,3±3* 28,4±2 27,8±2 

MG (%) 31,4±1 29,2±2 29,8±2 27,4±1  30,8±3 28,2±3 32,4±2 31,8±2 
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Dados expressos em média ± EP. SMet, síndrome metabólica; AOS, apneia obstrutiva do 

sono; D, dieta hipocalórica; TF, treinamento físico;C, controle para a intervenção; MM, 

massa magra; MG, massa gorda. * P < 0,05 vs. Pré. 
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Efeito da D+TF na FC durante o teste de esforço cardiopulmonar máximo 

 

 Os dados da FC durante o TECP nos pacientes com SMet+AOS e SMet-AOS após a 

intervenção por D+TF e período C são apresentados na tabela 11. Ambos os grupos com 

SMet que realizaram a intervenção por D+TF diminuíram a FC de repouso em relação ao 

período pré-intervenção. Além disso, o grupo SMet+AOS, D+TF apresentou diferença em 

relação ao grupo SMet+AOS, C. A D+TF ou C não alteraram a FC aos 50%VO2pico, no Pico 

do exercício, e nos 1º, 2º e 4º min rec. Não houve diferenças na FC durante o TECP após o 

período C. 
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Tabela 11- Dados da FC durante o teste de esforço cardiopulmonar nos períodos pré e pós-intervenção nos grupos com síndrome 

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

realizaram D+TF ou C. 

      Repouso 50% VO2pico Pico do exercício 1°min rec 2°min rec 4°min rec 

      Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

FC 

SMet+AOS 
D+TF 85±3 80±2*† 115±2 108±3 155±3 158±4 140±3 140±3 128±3 125±3 114±3 108±2 

C 90±3 89±3 121±4 121±4 164±5 167±5 146±6 153±5 134±5 138±4 114±6 120±3 

SMet-AOS 
D+TF 84±4 75±3* 119±4 117±4 167±2 170±2 151±3 147±4 138±3 130±4 117±3 107±4 

C 80±4 84±4 115±4 112±4 164±4 160±5 147±3 142±5 132±4 128±6 115±4 113±5 

Dados expressos em média ± EP. SMet, síndrome metabólica; AOS, apneia obstrutiva do sono; D+TF, dieta hipocalórica e treinamento 

físico; C, controle; FC, frequência cardíaca; rec, recuperação.* P < 0,05 vs. Pré; † P < 0.05 vs. Pós C. 
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Efeito da D+TF no ∆FC no primeiro minuto de recuperação 

 

 Na Figura 16 são apresentadas os dados do ∆FC no primeiro minuto de recuperação 

durante o TECP nos períodos pré e pós D+TF e Cem pacientes com SMet+AOS e SMet-

AOS. Não houve diferenças estatísticas entre os grupos nem entre os períodos. 

 

 

Figura 16 - Comparação do ∆FC de recuperação (FCpico-FCrec) pré e pós-intervenção no 

1ºmin nos pacientes com síndrome metabólica com apneia obstrutiva do sono 

(SMet+AOS), sem apneia obstrutiva do sono (SMet-AOS) que realizaram dieta 

hipocalórica e treinamento físico (D+TF) ou período controle (C). 
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Efeito da D+TF no ∆FC no segundo minuto de recuperação 

 

 Na Figura 17 são apresentados os dados do ∆FC no segundo minuto de recuperação 

durante o TECP pré e pós D+TF e Cem pacientes com SMet+AOS e SMet-AOS. Ambos os 

grupos com SMet que realizaram a intervenção por D+TF aumentaram o ∆FC no segundo 

minuto de recuperação em relação ao período pré-intervenção (Figura 17). Não houve 

diferença nos grupos C. 

 

Figura 17 - Comparação do ∆FC de recuperação (FCpico-FCrec) pré e pós-intervenção no 

2ºmin nos pacientes com síndrome metabólica com apneia obstrutiva do sono 

(SMet+AOS), sem apneia obstrutiva do sono (SMet-AOS) que realizaram dieta 

hipocalórica e treinamento físico (D+TF) ou período controle(C). 
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Efeito da D+TF no ∆FC no quarto minuto de recuperação 

 

 Na Figura 18 são apresentados os dados do ∆FC no quarto minuto de recuperação 

durante o TECP pré e pós D+TF e Cem pacientes com SMet+AOS e SMet-AOS. Ambos os 

grupos com SMet que realizaram a intervenção por D+TF aumentaram o ∆FC no quarto 

minuto de recuperação em relação ao período pré-intervenção (Figura 18). Não houve 

diferença nos grupos C. 

 

 

Figura 18 - Comparação do ∆FC de recuperação (FCpico-FCrec) pré e pós-intervenção no 

4ºmin nos pacientes com síndrome metabólica com apneia obstrutiva do sono 

(SMet+AOS), sem apneia obstrutiva do sono (SMet-AOS) que realizaram dieta 

hipocalórica e treinamento físico (D+TF) ou que ficaram sedentários (C).
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Efeito da D+TF na FC de reserva  

 

 Na Figura 19 são apresentados os dados da FC de reserva durante o TECPpré e 

pós-intervenção em pacientes com SMet+AOS e SMet-AOS. Ambos os grupos com SMet 

que realizaram a intervenção por D+TF aumentaram a FC de reserva em relação ao período 

pré-intervenção (Figura 19). Não houve diferença nos grupos C. 

 

Figura 19 - Comparação da FC de reserva (FC de reserva=FCpico-FCrepouso) pré e pós-

intervenção nos pacientes com síndrome metabólica com apneia obstrutiva do sono 

(SMet+AOS), sem apneia obstrutiva do sono (SMet-AOS) que realizaram dieta 

hipocalórica e treinamento físico (D+TF) ou período controle(C). 
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Efeito da D+TF na atividade nervosa simpática muscular 

 

 Na Figura 20 são apresentados os dados da ANSM no repouso pré e pós-

intervenção em pacientes com SMet+AOS e SMet-AOS. Ambos os grupos com SMet que 

realizaram a intervenção por D+TF apresentaram diminuição da ANSM em relação ao 

período pré-intervenção (Figura 20). Não houve diferença nos grupos C. 

 

Figura 20 - Comparação da atividade nervosa simpática muscular (ANSM) no período pré 

e pós-intervenção nos pacientes com síndrome metabólica com apneia obstrutiva do sono 

(SMet+AOS), sem apneia obstrutiva do sono (SMet-AOS) que realizaram dieta 

hipocalórica e treinamento físico (D+TF) ou período controle(C). 
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Correlação do efeito da D+TF no ∆ ANSM com o ∆ IMC, ∆ peso, ∆ VO2máx., ∆ PAS, ∆ 

CA, ∆IAH, ∆ FC de repous no grupo SMet+AOS 

 

 Na análise de correlação univariada foi observada correlação significativa do efeito 

da D+TF no ∆ ANSM com o ∆ IMC, ∆ VO2máx., ∆ PAS, ∆ IAH, ∆ FC de repouso 

(TABELA 12). 

 

Tabela 12. Correlação univariada do efeito da D+TF no ∆ ANSM com o ∆ IMC, ∆ peso, ∆ 

VO2máx., ∆ PAS, ∆ CA, ∆IAH, ∆ FC de repouso. 

 

 Regressão linear univariada 

∆ ANSM 

 R P 

∆ IMC (kg/m
2
) 0,45 0,05 

∆ Peso (kg) 0,43 0,07 

∆ VO2máx (ml/kg/min) 0,61 0,01 

∆ PAS (mmHg) 0,52 0,02 

∆ CA (cm) 0,36 0,15 

∆ IAH (eventos/h) 0,54 0,02 

∆ FC repouso (bpm) 0,32 0,03 
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∆, delta; ANSM, atividade nervosa simpática muscular; VO2máx, consumo de oxigênio; 

PAS, pressão artéria sistêmica; CA, circunferência abdominal; IAH, índice de 

apneia/hipopneia; FC, frequência cardíaca. 
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Efeito da D+TF na variabilidade da frequência cardíaca  

 

 Os dados da variabilidade da frequência cardíaca nos pacientes com SMet+AOS e 

SMet-AOS após a intervenção por D+TF e período C são apresentados na Tabela 13. 

Ambos os grupos com SMet que realizaram a intervenção por D+TF aumentaram a faixa de 

alta frequência (AF, parassimpático cardíaco) e diminuíram a faixa de baixa frequência 

(BF, simpático cardíaco) e a relação baixa frequência pela alta frequência (BF/AF, balanço 

simpato-vagal) em relação ao período pré-intervenção. Além disso, no grupo 

SMet+AOS/D+TF a AF e a relação freqüência BF/AF foram diferentes em relação ao 

SMet+AOS, C pós. Não houve diferença nos grupos C. 

 

Tabela 13 - Dados da variabilidade da frequência cardíaca: avaliações nos períodos pré e 

pós-intervenção nos grupos com síndrome metabólica com apneia obstrutiva do sono 

(SMet+AOS) e sem apneia obstrutiva do sono (SMet-AOS)que realizaram D+TF ou C. 

  SMet+AOS (n=29)   SMet-AOS (n=27) 

  D+TF C  D+TF C 

  (n=19) (n=10)  (n=14) (n=13) 

 Pré Pós Pré Pós  Pré Pós Pré Pós 

BF (un) 69±4 64±3* 63±9 72±7  65±4 57±6* 54±7 58±6 

AF (un) 31±4 37±3*† 37±3 28±7  35±4 43±6* 46±7 42±6 
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BF/AF 3,4±0,6 2,2±0,3*† 2,9±0,8 4,1±0,9  2,4±0,5 2,1±0,6* 1,7±0,5 2,0±0,5 

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

sono; D+TF, dieta hipocalórica e treinamento físico; C, controle; BF, banda de baixa 

frequência; AF, banda de alta frequência. * P < 0,05 vs. Pré, † P < 0,05 vs. SMet+AOS, C 

pós. 
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Efeito da D+TF nos marcadores inflamatórios e metabólicos  

 

 Como não encontramos diferença no período pré-intervenção entre os grupos SMet- 

AOS e controle saudável (CS) nos marcadores inflamatórios e metabólicos, analisamos 

estas variáveis somente nos grupos SMet+AOS/D+TF e SMet+AOS/C (Tabela 14). Em 

ambos, SMet+AOS/D+TF e SMet+AOS/C, não houve alteração nos marcadores 

inflamatórios e metabólicos.  

 

Tabela 14 - Marcadores inflamatórios e metabólicos: avaliações nos períodos pré e pós-

intervenção nos grupos com síndrome metabólica com apneia obstrutiva do sono 

(SMet+AOS) que realizaram dieta e treinamento físico (D+TF) ou C. 

  SMet+AOS (n=22) 

  D+TF C 

  (n=12) (n=10) 

 Pré Pós Pré Pós 

Marcadores inflamatórios 

IL1β (ng/mL) 5,0±0,1 5,0±0,1 5,0±0,1 5,0±0,1 

IL6 (ng/mL) 2,06±0,05 2,02±0,02 2,2±0,2 2,0±0,01 

TNF-α (mg/dL) 5,5±0,3 5,2±0,4  5,4±0,3 5,5±0,3 
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PCR (mg/dL) 0,39±0,12  0,25±0,06  0,41±0,13 0,38±0,11 

Marcadores metabólicos 

Leptina(ng/mL) 22,5±6,8 11,1±2,8  15,9±3,8 10,8±1,2 

Adiponectina (ng/mL) 0,85±0,1 0,71±0,1  0,76±0,1  0,69±0,1 

ASCglicemia (log10) 3,7±0,04 3,6±0,04 3,6±0,02 3,7±0,03 

ASCinsulina (log10) 3,4±0,1 3,2±0,1 3,5±0,1 3,5±0,1 

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

sono; C, controle; IL1β, interleucina 1β; IL6, interleucina; TNF-α, fator de necrose tumoral; 

PCR, proteína c reativa; ASC, área sob curva. 
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Efeito da D+TF ou controle na insulina de jejum no grupo SMet+AOS 

 

 Na Figura 21 são apresentados os dados da insulina de jejum pré e pós-intervenção 

em pacientes com SMet+AOS/D+TF e SMet+AOS/C. O grupo SMet+AOS/D+TF 

apresentou diminuição da insulina de jejum em relação ao período pré-intervenção (Figura 

21). Não houve diferença no grupo C. 

 

Figura 21 - Comparação da insulina de jejum no período pré e pós-intervenção nos 

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

realizaram dieta hipocalórica e treinamento físico (D+TF) ou controle (C). 
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Efeito da D+TF ou controle no HOMA-IR no grupo SMet+AOS 

 

 Na Figura 22 são apresentados os dados do HOMA-IR pré e pós-intervenção em 

pacientes com SMet+AOS/D+TF e SMet+AOS/C. O grupo SMet+AOS/D+TF apresentou 

diminuição do HOMA-IR em relação ao período pré-intervenção (Figura 22). Não houve 

diferença no grupo C. 

 

Figura 22 - Comparação do HOMA-IR no período pré e pós-intervenção nos pacientes 

com síndrome metabólica com apneia obstrutiva do sono (SMet+AOS), que realizaram 

dieta hipocalórica e treinamento físico (D+TF) ou controle (C). 
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Efeito da D+TF ou controle no QUICKI no grupo SMet+AOS 

 

 Na Figura 23 são apresentados os dados do QUICKI pré e pós-intervenção em 

pacientes com SMet+AOS/D+TF e SMet+AOS/C. O grupo SMet+AOS/D+TF aumentou o 

QUICKI em relação ao período pré-intervenção (Figura 23). Não houve diferença no 

grupo C. 

 

Figura 23 - Comparação do QUICKI no período pré e pós-intervenção nos pacientes com 

síndrome metabólica e com apneia obstrutiva do sono (SMet+AOS), que realizaram dieta 

hipocalórica e treinamento físico (D+TF) ou controle (C). 
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Correlação do efeito D+TF no ∆ ANSM com o ∆ insulina de jejum, ∆ HOMA-IR 

e ∆ QUICKI no grupo SMet+AOS 

 

 Na análise de correlação univariada foi observada correlação significativa do efeito da 

D+TF no ∆ ANSM com o ∆ insulina de jejum, ∆ HOMA-IR e ∆ QUICKI no grupo 

SMet+AOS. (Figura 24). 

 

FIGURA 24 – Correlação da mudança pelo efeito da D+TF no ∆ ANSM com o ∆ da 

insulina de jejum, ∆ HOMA-IR, ∆ QUICKI. 
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Sumário dos resultados 

 

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

os principais achados foram sumarizados nos quadros baixo (Tabelas 14 e 15).  

Na Tabela 14, apresentamos os valores maiores (↑), menores () e iguais (=) na 

comparação dos grupos SMet+AOS e SMet-AOS vs. CS e SMet+AOS vs. SMet-AOS no 

período pré-intervenção. 

 

Tabela 14 – Sumário dos resultados da comparação entre os grupos SMet+AOS e SMet-

AOS vs. CS e SMet+AOS vs. SMet-AOS no período pré-intervenção. 

 
SMet+AOS  

vs. CS 

SMet-AOS  

vs. CS 

 SMet+AOS  

vs. SMet-AOS 

CA (cm) ↑ ↑  = 

Glicose (mg/dL) ↑ ↑  ↑ 

TG (mg/dL) ↑ ↑  = 

HDL-c (mg/dL) ↑ ↑  = 

PAS (mmHg) ↑ ↑  = 

PAD (mmHg) ↑ ↑  = 

IAH (eventos/h) ↑ =  ↑ 

IMD (eventos/h) ↑ =  ↑ 

SpO2mín (%) ↑ =  ↑ 
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MM (kg) ↑ =  = 

MM (%) = =  = 

MG (kg) ↑ ↑  = 

MG (%) = =  = 

BF (un) ↑ ↑  = 

AF (un) ↑ ↑  ↑ 

BF/AF ↑ ↑  = 

ANSM (impulsos/min) ↑ ↑  ↑ 

IL-1β (ng/mL) = =  = 

IL-6 (ng/mL) = =  = 

PCR (mg/dL) ↑ ↑  = 

TNF-α (mg/dL) ↑ =  = 

Leptina (ng/mL) ↑ =  = 

Adiponectina (ng/mL) = =  = 

Insulina (µUI/mL) ↑ =  = 

HOMA-IR ↑ =  = 

QUICKI  =   

ASCglicose (log10) ↑ =  ↑ 

ASCinsulina (log10) ↑ =  = 

SMet, síndrome metabólica; AOS, apneia obstrutiva do sono; CS, controle saudável; CA, 

circunferência abdominal; TG, triglicérides; HDL-c colesterol de lipoproteína de alta 

densidade; PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; IAH, índice de 

apneia/hipopneia; IMD índice de micro despertares; SpO2mín, saturação periférica mínima 

de oxigênio durante o sono; MM, massa magra; MG, massa gorda; BF, baixa frequência 

cardíaca; AF, alta frequência; ANSM, atividade nervosa simpática muscular; IL, 

interleucina; PCR, proteína C reativa; TNF-α, fator de necrose tumoral; HOMA-IR, índice 
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de resistência insulínica pelo Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance; 

QUICKI, Quantitative Insulin Sensitivity Check Index; ASC, total área sob a curva. 

 

Na Tabela 15 apresentamos aumento (↑), diminuição () e nenhum efeito (=) da 

intervenção D+TF dentro dos grupos SMet+AOS/D+TF e SMet-AOS/D+TF. 

 

Tabela 15 – Sumário dos resultados da comparação em relação ao período pré-intervenção 

dentro dos grupos SMet+AOS/D+TF e SMet-AOS/D+TF . 

 SMet+AOS/D+TF SMet-AOS/D+TF 

Peso (kg)   

IMC (kg/m
2
)   

VO2pico (ml/kg/min) ↑ ↑ 

Carga (W) ↑ ↑ 

CA (cm)  = 

Glicose (mg/dL) = = 

TG (mg/dL)  = 

HDL-c (mg/dL) = = 

PAS (mmHg)  = 

PAD (mmHg) =  

IAH (eventos/h)  = 

IMD (eventos/h) = = 

SpO2mín (%) = = 

MM (kg) = = 
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MM (%) = = 

MG (kg)  = 

MG (%) = = 

BF (un)   

AF (un) ↑ ↑ 

ANSM (impulsos/min)   

∆FCrec 1ºmin = = 

∆FCrec 2ºmin ↑ ↑ 

∆FCrec 4ºmin ↑ ↑ 

FC de reserva (bpm) ↑ ↑ 

IL-1β (ng/mL) = = 

IL-6 (ng/mL) = = 

PCR (mg/dL) = = 

TNF-α (mg/dL) = = 

Leptina (ng/mL) = = 

Adiponectina (ng/ml) = = 

ASC glicemia (log10) = = 

ASC insulina (log10) = = 

Insulina (µUI/mL)  = 

HOMA-IR  = 

QUICKI ↑ = 

SMet, síndrome metabólica; AOS, apneia obstrutiva do sono; D+TF; dieta hipocalórica e 

treinamento físico; VO2pico, consumo máximo de oxigênio; CA, circunferência abdominal; 
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TG, triglicérides; HDL-c colesterol de lipoproteína de alta densidade; PAS, pressão arterial 

sistólica; PAD, pressão arterial diastólica;IAH, índice de apneia/hipopneia; IMD índice de 

micro despertares; SpO2mín, saturação periférica mínima de oxigênio durante o sono; MM, 

massa magra; MG, massa gorda; BF, baixa frequência cardíaca; AF, alta frequência; 

ANSM, atividade nervosa simpática muscular; ∆FCrec, atenuação da frequência cardíaca 

de recuperação; IL, interleucina; TNF-α, fator de necrose tumoral; PCR, proteína C reativa; 

ASC, total área sob a curva; HOMA-IR, índice de resistência insulínica pelo Homeostatic 

Model Assessment of Insulin Resistance; QUICKI, Quantitative Insulin Sensitivity Check 

Index. 
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DISCUSSÃO 

 

 Verificamos diversos novos achados no presente estudo: (1) a presença da AOS nos 

pacientes com SMet prejudicou a glicose de jejum, insulina, QUICKI e o controle 

simpático muscular e cardíaco comparados com a SMet sem AOS e o C; (2) o grupo 

SMet+AOS apresentou níveis aumentados de TNF-α, leptina e HOMA-IR em relação ao C; 

(3) marcadores inflamatórios (PCR) e marcadores metabólicos (TG / HDL-c e LDL / HDL-

c) estão comprometidos na SMet em comparação com C; (4) adicionalmente, houve 

associação entre marcadores metabólicos (leptina, glicose e insulina) com a hiperatividade 

simpática nos sujeitos da amostra. 

 A intervenção não farmacológica por dieta hipocalórica associada ao treinamento 

físico (D+TF) mostrou-se eficaz na redução do peso corporal, no IMC, na diminuição da 

massa gorda, na frequência cardíaca de repouso e de recuperação e no aumento do consumo 

de oxigênio e a carga pico durante o TECP. Nos pacientes com a sobreposição da AOS 

sobre a SMet, D+TF reduziu significativamente a circunferência abdominal, os triglicérides 

e a PAS. Embora os 4 meses de D+TF não tenha tido um efeito expressivo em melhorar 

individualmente os fatores de risco da SMet, especialmente nos pacientes sem AOS, 

resultou em uma importante diminuição do número de pacientes com SMet em ambos os 

grupos, com e sem a sobreposição da AOS; e nos com a sobreposição da AOS, reduziu 

expressivamente a gravidade da AOS, trazendo muitos da condição de AOS grave para 

moderada. Além disso, os benefícios da D+TF reduziram a insulina de jejum, HOMA-IR e 

o QUICKI nos pacientes com SMet+AOS. 
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 Nas últimas décadas, estudos vêm demonstrando alta prevalência de AOS em 

pacientes com SMet
22,28

. No entanto, o diagnóstico da AOS ainda é negligenciada na 

prática clínica. Ambas as condições, independentes ou não, levam a doenças 

cardiovasculares e morte
2,24

. Em relação ao presente estudo, a AOS foi, de fato, a única 

característica diferente entre ambos os grupos com SMet no período pré-intervenção, 

verificado pela PSG noturna, padrão ouro de diagnóstico de doenças do sono. Foi adotado o 

corte de severidade da AOS pelo IAH ≥ 15 eventos/h, que abrange a AOS moderada e 

grave, pois em estudos anteriores foi descrito expressivo aumento do risco cardiovascular 

em pacientes com IAH ≥ 15 eventos/h
21,26

. Além disso, os nossos dados mostram que o 

índice de micro-despertares e a hipoxemia durante o sono foram diferentes entre os grupos 

com SMet, parâmetros envolvidos na clínica da AOS. 

Recentemente, estudo do nosso grupo tem demonstrado que pacientes com SMet e 

AOS têm maiores níveis de carga adrenérgica, seja em repouso, seja durante o exercício 

máximo
59

. Além disso, também observamos que a presença da AOS aumenta a 

sensibilidade quimiorreflexa
28

. Nesse estudo, mimetizando o efeito da obstrução da AOS, 

observamos que durante a estimulação dos quimiorreceptores com a inalação de alta 

concentração de gás carbônico (hipercapnia) ou baixa concentração de oxigênio (hipóxia), 

há uma potencialização da ANSM nesses pacientes. Esses achados podem explicar, pelo 

menos em parte, a causa da hiperatividade simpática mais exacerbada na SMet em 

associação com a AOS. Adicionalmente, já se sabe que a hiperatividade simpática resulta 

em uma vasoconstrição periférica, levando ao aumento da PA. Esta constatação foi 

observada no presente estudo e em outros estudos
22,27,58

. Além disso, além da hipóxia e 

hipercapnia outras características da AOS, como excitação do sono e fragmentação do 
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sono, também podem estar envolvidas na patogênese da hiperatividade simpática
28,86

. 

Devido a estas condições, a AOS está associada ao desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares
87

. 

 Múltiplos mecanismos têm sido discutidos para explicar como a AOS pode 

aumentar o risco CV e esta tese traz uma melhor compreensão da relação entre os níveis 

mais elevados de glicose, insulina, leptina e hiperatividade simpática na AOS. Do ponto de 

vista metabólico, em condições fisiológicas, o aumento da glicemia após refeição, por 

exemplo, estimula a secreção de insulina pelas células β pancreáticas, via sistema nervoso 

autônomo parassimpático
88

. Contudo, em situações de resistência à insulina e 

hiperinsulinemia há aumento na ANSM, provavelmente devido à diminuição do efeito 

inibitório no neuropeptídio Y
88

. No estudo de Straznicky e cols.; ficou demonstrado, que 

em indivíduos com SMet houve aumento da ANSM durante hiperinsulinemia aguda 

provocada por ingestão de glicose. Esse aumento na atividade simpática, por sua vez, 

diminui o fluxo sanguíneo muscular, diminuindo a captação de glicose pelo músculo 

esquelético, aumentando a resistência à insulina
34

. 

 Sabe-se que a AOS aumenta dinamicamente os níveis de substrato circulante da 

glicose e a secreção de insulina é prejudicada
89

. Além disso, os efeitos crônicos da hipóxia 

em humanos saudáveis estão relacionados com o comprometimento da sensibilidade à 

insulina
38

. De fato, esse nível mais elevado de glicose tem sido associado a níveis 

aumentados de insulina e hiperatividade simpática
34

 e também é um indicativo de disfunção 

neurovascular na SMet
90

. Interessantemente, foi observado no presente estudo que o grupo 

SMet+AOS prejudicou a glicose e a insulina de jejum e percebemos a participação ativa da 

hiperatividade simpática, como possível mecanismo desencadeador dessas alterações 
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(tabela 7). Mas não podemos esquecer que a hipoxemia intermitente noturna induzida pela 

AOS também participa no desequilíbrio glicêmico/hiperinsulinêmico
38

. Outro achado 

interessante nesta tese são os níveis mais altos de leptina no grupo AOS. Curiosamente, o 

estudo de Haynes e cols., demonstrou em animais experimentais que a infusão intravenosa 

ou intracerebroventricular aguda de leptina aumentou a atividade simpática para os rins, 

membros, glândulas supra-renais e tecidos adiposos
40

. 

 Vários estudos mostraram que a PCR e o TNF-α são marcadores importantes nas 

doenças cardiovasculares, como aterosclerose, acidente vascular cerebral e infarto do 

miocárdio. Recentemente, estudos mostraram resultados inconsistentes em relação a AOS 

desencadeando o aumento da PCR
91, 92

. No presente estudo, a PCR foi maior em ambos os 

grupos com SMet e não observamos associação entre PCR e a ANSM. Em relação ao TNF-

α, demonstramos que o grupo com a sobreposição da AOS apresentou níveis mais elevados 

em comparação com o grupo com SMet isolada e com o grupo controle. Reforçando o 

nosso achado, no estudo de Vgontzas e cols., foi verificado que o grupo com AOS 

apresentou níveis elevados de TNF-α durante o período noturno em relação com os 

indivíduos obesos e controle saudável
93

. Uma possível explicação seria a hipoxemia 

intermitente que ativa via mediada pelo fator nuclear do fator de transcrição kappa B (NF-

κB) aumentam a transcrição de genes que codificam TNF-α
94

. 

 A obesidade é outra condição muito comum em indivíduos com AOS e a deposição 

de gordura no pescoço pode ser o fator relacionado à obesidade responsável pela obstrução 

das vias aéreas na AOS
95

, o que predispõe ao desenvolvimento de maiores níveis de 

glicose, insulina e resistência à leptina e contribui para a hiperatividade simpática
95

. Além 
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disso, vários estudos mostraram uma associação entre hipóxia durante o sono como um 

possível mecanismo responsável no prejudicando o metabolismo basal
38,96

. Desta forma, é 

difícil dizer quais são os principais gatilhos da hiperativação simpática em SMet+AOS e 

para se estabelecer a ordem de ocorrência das alterações fisiopatológicas, que 

desencadeiam as alterações clínicas, são necessários mais estudos. Além disso, a terapia 

não farmacológica por pressão positiva contínua nas vias aéreas, dieta e exercícios físicos 

devem ser propostos para a prevenção da AOS em indivíduos com SMet. 

 

Benefício da intervenção não farmacológia por dieta hipocalórica e treinamento físico 

 

 Hoje em dia, preconiza-se a mudança no estilo de vida por D+TF como primeira 

opção de escolha no tratamento não farmacológico para a SMet
7
, sendo condição 

mandatória mesmo quando coadjuvante a terapias medicamentosas para essa população
7
. O 

tratamento não farmacologia por D+TF, apresentou vários efeitos benéficos em ambos os 

grupos com SMet associado ou não com AOS, incluindo não apenas a perda de peso e 

melhora do consumo de oxigênio, como também a redução do número de sujeitos com 

SMet. No entanto, não foi observada diferença nos valores individuais dos fatores de risco 

de SMet no grupo SMet-AOS/D+TF. Uma possível explicação se deve ao fato de esses 

pacientes serem recém diagnosticados, não diabéticos e não hipertensos, que estão naquela 

condição borderline de início das alterações clínicas, comum em adultos de meia idade que 

aumentam de peso ou o tempo de intervenção tenham sido insuficientes para alcançarem 

significância estatística. 
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Em relação aos fatores de risco da SMet no grupo SMet+AOS/D+TF, foram 

observadas diferenças estatística na circunferência abdominal, no TG e na PA sistólica. 

Podemos especular as possíveis razões para a melhora visível: O grupo SMet+AOS/D+TF 

diminuiu a gravidade da AOS, saindo da categoria de risco de AOS grave para moderado, 

apesar de não termos observado melhora na eficiência do sono e nem na saturação mínima 

de oxigênio. Podemos sugerir que houve melhora da tonicidade do músculo do pescoço ou 

diminuição do acúmulo de líquido e/ou gordura no pescoço. O resultado dessas alterações é 

a melhora do fluxo respiratório da via aérea superior devido ao aumento do lúmen e/ou 

diminuição de sua colapsibilidade ou resistência
97

. 

Na verdade, nós temos publicado que esse tratamento por D+TF melhora o IAH em 

pacientes com SMet
68

. Outra questão interessante a ser esclarecida são os fatores que levam 

à diminuição da ANSM no contexto da intervenção D+TF em diferentes populações. Já foi 

descrito que a ANSM tem implicações clínicas importantes, uma vez que seu aumento está 

diretamente associado ao pior prognóstico em pacientes com doença cardiovascular
98

. Em 

relação à AOS já foi demonstrado que diminuição nos episódios de apneia/hipopneia reduz 

a estimulação nos quimiorreceptores periféricos no arco carotídeo. A consequência dessas 

alterações é a redução da sensibilidade quimiorreflexa periférica simpática, o que causa 

diminuição da ANSM
68

. Também podemos sugerir que a intervenção por D+TF melhora o 

controle barorreflexo arterial, que exerce controle tônico sobre atividade simpática e 

atividade parassimpática
99

. Este sistema representa um importante controle da magnitude 

das flutuações espontâneas da PA e foi observada diminuição dos níveis de PAS no grupo 

SMet+AOS após a intervenção. 
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 Outra ferramenta utilizada na clínica médica e que tem valor prognóstico para 

eventos cardiovasculares é o TECP. No presente estudo nós verificamos que a intervenção 

por D+TF melhorou a FC de repouso, a FC de reserva, o consumo de oxigênio e a FC de 

recuperação após o TECP. Em relação à FC de repouso no estudo, Jouven e cols., que 

seguiram homens assintomáticos por um período de duas décadas, e foi observado que 

indivíduos com a FCrep > 75 bpm apresentaram risco de infarto do miocárdio
81

. Apesar dos 

valores da FC de repouso nos grupos com SMet após a D+TF não terem alcançados esses 

valores de corte para menor risco, podemos verificar o efeito positivo da intervenção na 

diminuição deste parâmetro. Outro resultado importante obtido com a D+TF foi o aumento 

da FC de reserva, representada pela FC de pico menos a FC de repouso. Valores de reserva 

cronotrópica <89 bpm também estão associados com o aumento do risco de infarto do 

miocárdio
81

. Em nosso estudo, a intervenção melhorou a FC de reserva em ambos os 

grupos com SMet e chamo a atenção ao grupo SMet-AOS/D+TF, que apresentou valor 

médio de 95 bpm de reserva cronotrópica, saindo do valor de risco proposto pela literatura. 

Continuando a descrição dos marcadores do TECP, o VO2pico, muito utilizado na prática 

clínica, também melhorou após a intervenção. Valores baixos estão relacionados com o 

excesso de peso e mortalidade
100

. Por fim, prejuízo na atenuação da FC de recuperação no 

TECP está relacionado com o desenvolvimento de DCV e mortalidade. Vários estudos 

demonstraram que quanto maior o ΔFCrec no 1º min maior é a predominância da reentrada 

parassimpática e que maiores ΔFCrec do 2º min até a recuperação completa da FC 

representa a retirada da predominância simpática, vigente durante o esforço máximo
80

. No 

presente estudo, encontramos que a intervenção melhorou o ΔFCrecno 2º e 4º min, reflexo 

provável da efetiva diminuição da atividade nervosa simpática. De fato, nosso estudo traz à 
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luz a importância da intervenção sobre a da hiperatividade simpática em pacientes com 

SMet, com ou sem AOS. 

 Já é bem descrito que a ingestão alimentar aumenta a atividade simpática via 

aumento da insulina
51,101

 e o TF leva à melhora na sensibilidade à sua sinalização. De fato, 

alguns estudos demonstraram que o TF, além de favorecerem a entrada da glicose na célula 

insulino-independente, leva a melhora na sensibilidade à insulina repercutindo em sua 

sinalização, fosforilação do IRS-2 com consequente aumento da atividade da PI3 

quinase
102

. Além disso, há também uma maior fosforilação na serinade Akt, que é uma 

proteína essencial, que inicia a translocação de GLUT4 para a membrana plasmática, 

permitindo assim maior entrada de glicose para os músculos
102

. Neste contexto, podemos 

sugerir que houve melhora na função glicêmica e insulinêmica após a intervenção por 

D+TF no grupo SMet+AOS, melhorando a captação de glicose, reduzindo a insulina 

circulante e contribuindo para a redução da ANSM. Portanto, a melhora no controle 

autonômico, assim como a melhora na circunferência abdominal obtidas pela intervenção, 

podem também estar envolvidas, na melhora encontrada no distúrbio do metabolismo. 

Neste sentido, os dados deste estudo sugerem que a diminuição da modulação simpática 

pela redução do peso ou do IAH, observados após o treinamento físico e a dieta podem 

diminuir as concentrações plasmáticas de insulina e a leptina. Em relação aos marcadores 

inflamatórios, não foram observadas alterações pela intervenção. Isso pode ter ocorrido 

pelo fato de seus valores se encontrarem dentro da normalidade, porém chama a atenção 

que houve redução no PCR apesar de não ser estatisticamente significante. 

 

Limitações  



87 

 

 

 Nosso estudo também tem várias limitações. Primeiro, o fato de não termos 

grupos com intervenção isolada por D ou TF. Porém, além da recomendação ser que se faça 

a associação das duas terapêuticas, não foi objetivo do presente estudo avaliar o efeito da 

dieta ou exercício físico isolados em relação à gravidade da AOS e aos fatores da SMet. 

Mesmo porque já está descrito na literatura que a dieta isoladamente reduz a gravidade da 

AOS e os fatores de risco da SMet, assim como o treinamento físico
103,104

. Segundo, nós 

não incluímos um grupo apenas com AOS, condição também já bastante estudada. De fato, 

o avanço do presente estudo foi a associação extremamente comum das duas condições, o 

que provavelmente ocorra não por acaso. No presente estudo, demonstramos o impacto da 

AOS em indivíduos com SMet não diabéticos e não hipertensos, com alterações que ainda 

não exigem o uso de drogas, e que podem se beneficiar com a mudança de estilo de vida, 

baseada na reeducação alimentar, perda de peso e prática regular do exercício físico. 

Terceiro, não usamos o método padrão ouro para medir a resistência à insulina, que é o 

clamp-euglicêmico hiperinsulinêmico. No entanto, o HOMA-IR e o OGTT têm se 

mostrado de baixo custo, menos invasivos e apresentam fortes resultados comparados ao 

método padrão ouro. Quarto, não foi avaliada a ANSM no mesmo dia dos outros 

procedimentos. Porém, em estudos anteriores a ANSM não diferiu entre o período da 

manhã e da tarde
105,106

. Quinto, a intervenção por D+TF foi de 4 meses, e não podemos 

saber se os efeitos se potencializariam em um longo período de intervenção. Por fim, o 

grupo SMet+AOS não estava em tratamento com CPAP. O CPAP é o tratamento com 

padrão ouro para pacientes com AOS, pois elimina os episódios de hipóxia noturna 

intermitente e diminui a ANSM. No entanto, é um tratamento caro e nem sempre disponível 

no serviço público de saúde. Além disso, diversos pacientes não se adaptam ao CPAP. 
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Adicionalmente, é possível que a associação de D+TF com CPAP possam potencializar os 

efeitos benéficos obtidos pela D+TF no presente estudo. 

 

Sugestões para trabalhos futuros 

 Como sugestões para trabalhos futuros, pretendemos investigar se a sobreposição da 

AOS na SMet prejudica o comportamento da PA no TECP e sua correlação com a ANSM e 

a sensibilidade barorreflexa. Adicionalmente, investigar o efeito da D+TF no 

comportamento da PA no TECP e sua correlação com a ANSM e a SBR. 
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CONCLUSÕES 

 

O principal achado do presente estudo foi que, em pacientes com SMet, a presença 

da AOS exacerba o estado inflamatório, metabólico e o controle autonômico. A AOS é 

subdiagnosticada e é a provável causa do agravamento das alterações metabólicas, 

inflamatórias e autonômicas na SMet. Além disso, foi verificado que a AOS acentua a 

hiperleptinemia, potencializa a resistência/sensibilidade à insulina e aumenta as citocinas 

inflamatórias em pacientes com SMet. 

A intervenção por D+TF é uma importante estratégia terapêutica não farmacológica, 

que contribui com a diminuição dos fatores de risco da SMet, com a redução da 

hiperatividade nervosa simpática e melhora do controle autonômico em repouso e durante o 

exercício, que são importantes marcadores de saúde cardiovascular. Nos pacientes com 

AOS, a intervenção por D+TF diminuiu os fatores de risco da SMet e a gravidade da AOS. 

Independente da AOS, a intervenção D+TF favorece a diminuição da SMet. 
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ANEXO A 

Parecer da comissão científica. 
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ANEXO B 

1- Artigo submetido com os dados da tese. 
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ANEXO C 

1. Artigo submetido durante o período de doutoramento. 
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