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Farias Tempaku, P. Análise do comprimento médio de telômeros de 

leucócitos em indivíduos com apneia obstrutiva do sono, insônia e ambos 

os distúrbios associados: um estudo de base populacional. 2017. 129p. 

Dissertação (Mestrado) - Departamento de Psicobiologia. Universidade Federal 

de São Paulo, São Paulo, Brasil. 

Ao longo da vida, ocorrem modificações na qualidade e quantidade de sono, 

caracterizadas por redução na sua duração e maior prevalência de distúrbios de 

sono como a insônia e a apneia obstrutiva do sono (AOS). Embora o perfil de 

sono no idoso seja conhecido, a relação entre o sono e os mecanismos 

relacionados ao envelhecimento não estão esclarecidos. Assim, o presente 

estudo teve como objetivo determinar a associação do comprimento médio dos 

telômeros de leucócitos (CMTL) com parâmetros de sono e com a presença de 

AOS, insônia, insônia associada à duração de sono e ambos os distúrbios 

associados em uma população adulta. Foram utilizadas amostras de DNA 

coletadas e extraídas a partir do sangue periférico de 928 indivíduos participantes 

do projeto EPISONO. Todos os voluntários foram submetidos a uma noite de 

polissonografia basal. A AOS foi diagnosticada de acordo com o índice de apneia-

hipopneia (IAH). Indivíduos com IAH≥15 foram classificados como AOS e com 

IAH<15 foram considerados controles. A insônia foi avaliada de acordo com o 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 4ª Edição (DSM-IV) e 

quando associada à duração de sono foi avaliada pelo tempo total de sono 

ponderado autorrelatado. Realizou-se a mensuração do CMTL por meio da 

técnica de reação em cadeia da polimerase quantitativa em tempo real no formato 

multiplex. Os resultados demonstraram correlações negativas entre o CMTL e as 

variáveis: índice de apneia-hipopneia, índice de dessaturação e tempo acordado 

após início do sono. Ainda, o CMTL foi positivamente associado com a eficiência 

de sono, tempo total de sono, e as saturações basal, mínima e média de oxigênio. 

Com relação à AOS, observou-se um menor CMTL em participantes com AOS 

(1,27 ± 0,1) quando comparados aos controles (1,38 ± 0,1) (p=0,047). Entretanto 

não encontramos uma associação entre a gravidade da AOS e o CMTL (p=0,437). 
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A insônia não apresentou associação estatisticamente significante com o CMTL 

(p=0,823). Entretanto, dentre os indivíduos grandes dormidores, aqueles com 

insônia (1,28 ± 0,1) apresentaram um CMTL menor comparado ao grupo controle 

(1,45 ± 0,1) (p=0,021). Além disso, não observamos uma associação 

estatisticamente significante de ambos os distúrbios associados (insônia+AOS) 

(1,32 ± 0,1) no CMTL (p=0,466). Esses resultados sugerem que, diferentemente 

da insônia, a AOS per se possui um papel importante no encurtamento dos 

telômeros. Somado a isso, quando associada à duração de sono longa, o 

presente estudo sugere que a insônia possa associar-se ao envelhecimento 

celular. Assim, conclui-se que há uma relação entre os mecanismos 

fisiopatológicos do sono e as vias moleculares do envelhecimento celular ligadas 

à manutenção do comprimento telomérico. 

Palavras-chaves: Apneia obstrutiva do sono, Insônia, Telômeros. 
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Farias Tempaku, P. Analysis of mean leukocyte telomere length in 

individuals obstructive sleep apnea, insomnia and both disorders 

associated: a population-based study. 2017. 1 2 9 p. MSc Dissertation - 

Department of Psychobiology. Universidade Federal de Sao Paulo, Sao Paulo, 

Brazil. 

Throughout life, there is significant alterations in quantity and quality of sleep, 

characterized by reduction in its duration and higher prevalence of sleep disorders 

such as insomnia and obstructive sleep apnea (OSA). Although the sleep pattern 

of the elderly is well-known, the relationship between sleep and the aging-related 

mechanisms is not clarified. Thus, the present study aimed to determine the 

relationship between the mean leukocyte telomere length (LTL) with sleep 

parameters and the presence of OSA, insomnia, insomnia associated with sleep 

duration and both associated sleep disorders in an adult population. For this, we 

used DNA collected and extracted from peripheral blood of 928 individuals from 

the EPISONO. All individuals were subjected to one full-night polysomnography. 

OSA was determined according to apnea-hypopnea index (AHI). Iindividuals with 

an AHI≥15 were classified as OSA, while those with AHI<15 were considered as 

controls. Insomnia was evaluated following the 4th edition of Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) and when associated with sleep 

duration, it was additionally evaluated through weighted self-reported total sleep 

time. For the measurement of LTL, we used the quantitative real-time polymerase 

chain reaction method in a multiplex format. The results showed negative 

correlations between LTL and the following variables: apnea-hypopnea index, 

desaturation index and wake after sleep onset. LTL was also positively correlated 

with sleep efficiency, total sleep time and basal, lowest and mean oxygen 

saturation. LTL was significantly shorter in OSA (1.27 ± 0.1) compared to controls 

(1.38 ± 0.1) (p=0.047). However we did not find a significant association between 

OSA severity and LTL (p=0.437). Insomnia was not statistically associated with 

LTL (p=0.823). However, among the long sleepers, insomnia individuals presented 

shorter LTL (1.28 ± 0.1) compared to controls (1.45 ± 0.1) (p=0.021). Moreover, 

we did not observe a significant association of both sleep disorders 
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(insomnia+OSA) (1.32 ± 0.1) on LTL (p=0.466). Our data indicates that, differently 

from insomnia, OSA by itself may have a significant role in the shortening of 

telomeres. Added to this, when associated with sleep duration, the present study 

suggests that insomnia may be associated with cellular aging. Thus, we conclude 

that there is a relationship between the pathophysiological mechanisms of sleep 

and the molecular pathways of cellular aging related to telomere length 

maintenance. 

Key-words: Obstructive sleep apnea, Insomnia, Telomeres. 
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1.1. Sono 

1.1.1. Aspectos gerais do sono 

O sono é um processo fisiológico fundamental para a manutenção 

saudável de diversos organismos. Estima-se que um indivíduo da espécie 

humana dispenda cerca de 30% de sua vida dormindo, o que sugere que o sono 

esteja associado a funções essenciais em todos os aspectos da vida (Tufik et al., 

2009). De maneira geral, o sono pode ser caracterizado por diversos eventos 

comportamentais, como postura específica, reversibilidade frente a estímulo, 

aumento do limiar para despertar e necessidade de compensação após período 

de privação. Além disso, aspectos eletrofisiológicos, como a existência de 

padrões de oscilação cerebral com atividade elétrica sincronizada e 

dessincronizada também são bem caracterizados (Dement e Kleitman, 1957; 

Vassalli e Dijk, 2009).  

O eletroencefalograma (EEG), juntamente com o eletrooculograma 

(EOG) e o eletromiograma (EMG) são os métodos mais importantes empregados 

para a caracterização do padrão de sono que possibilita a distinção da vigília com 

as fases de sono REM (do inglês: rapid eye movement) e sono não-REM (NREM) 

(Aserinsky e Kleitman, 1953). De forma geral, além do estado comportamental 

acordado, a vigília é caracterizada por ondas de amplitude baixa e frequência 

elevada no EEG. Durante a vigília relaxada, com os olhos fechados, é possível 

observar o aparecimento das ondas alfa, caracterizadas pela atividade 

eletroencefalográfica com frequência entre 8 a 13 Hz. Com a transição da vigília 

relaxada para o sono, ocorre uma redução gradual na atividade de alfa e um 

predomínio de atividade de ondas de 4 a 8 Hz, conhecidas como ondas teta. Esse 

fenômeno, juntamente com o aparecimento de movimentos lentos dos olhos, 
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caracteriza o estágio N1 do sono NREM, o qual é frequentemente associado ao 

início do sono em humanos. Em seguida, o estágio N2 do sono NREM é marcado 

pela sincronização da atividade elétrica cerebral e pela ocorrência de 

grafoelementos típicos no EEG, como os fusos do sono (ondas em surtos de 0,5 a 

1,5 s com frequência de 11 a 16 Hz) e complexos K (onda com morfologia aguda 

caracterizada por um componente negativo de alta amplitude seguido de 

componente positivo mais lento). O estágio N3 do sono NREM é o estágio de sono 

mais profundo, com limiar maior para o despertar e sincronização cerebral mais 

intensa. No EEG, são observadas ondas de alta amplitude (superiores a 75 µV) 

com atividade menor que 4 Hz, denominado sono de ondas lentas. Por fim, o sono 

REM é caracterizado pela presença de movimentos oculares rápidos, atonia 

muscular e dessincronização cortical (ver revisão em Landolt, 2008 e Tufik, 2008). 

A ocorrência consecutiva de estágios de sono NREM e REM caracterizam 1 ciclo 

de sono. Os seres humanos apresentam cerca de 4 a 6 ciclos de sono por noite, 

com proporções diferentes de cada estágio ao longo da noite, sendo esperado de 2 

a 5% em N1; 45 a 55% em N2; 15 a 20% em N3; e 20 a 25% em sono REM. Em 

indivíduos saudáveis, há uma concentração maior do sono de ondas lentas na 

primeira metade da noite e proporção maior de sono REM na segunda metade 

(Tufik, 2008). 

A caracterização da estrutura do sono em humanos pode ser realizada 

por meio do exame de polissonografia (PSG), que consiste no registro simultâneo 

de diversas variáveis fisiológicas durante o sono. Neste procedimento, além do 

EEG, EOG e EMG, outros sensores são utilizados com a finalidade de identificar 

eventos associados à presença de distúrbios de sono, como a apneia obstrutiva 

do sono (AOS), a narcolepsia, e o distúrbio de movimentos periódicos de 
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membros (Bittencourt et al., 2005).  

Atualmente, o período de sono tem se reduzido em função das 

atividades contemporâneas e do cenário econômico, no qual a população torna-

se induzida a prolongar sua jornada de trabalho (Horne, 2011). Além disso, a 

exposição à luz artificial tem ampliado cada vez mais o período das atividades de 

lazer, prolongando a vigília. Essas questões socioeconômicas e culturais têm 

levado a uma redução dramática no tempo de sono da população, a qual parece 

não ser acompanhada de uma redução na necessidade de sono do ser humano. 

Sendo assim, a restrição de sono é uma preocupação social relevante devido às 

implicações importantes no desempenho individual e na saúde (Tufik et al., 2009).  

Nos últimos anos, um interesse crescente no estudo do ciclo vigília-sono 

tem proporcionado achados sobre sua relação com processos fisiológicos como o 

metabolismo, sistema imunológico, envelhecimento e funções cognitivas, além de 

fenômenos patológicos como as alterações do sistema endócrino e cardiovascular 

(Tufik, 2008; Tufik et al., 2009). Dessa forma, alterações na quantidade e na 

qualidade do sono foram descritas como responsáveis por diversas consequências 

físicas, comportamentais, metabólicas, cognitivas e até mesmo moleculares 

(Walker, 2008; Tufik et al., 2009, Levy et al., 2009; Czeisler, 2011; Pack e Pien, 

2011; Pellegrino et al., 2012; Lungato et al., 2016; Pires et al., 2016).  

Nesse sentido, a compreensão sobre como as alterações no padrão de 

sono podem levar ao desenvolvimento de distúrbios de sono é de extrema 

importância e tem sido foco de atenção crescente nos últimos anos. Com o 

envelhecimento populacional, ocorre o aumento na prevalência de distúrbios de 

sono e de comorbidades associadas à redução da qualidade de vida e à 

mortalidade (Crowley, 2011), tornando esse assunto ainda mais relevante no 
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âmbito de saúde pública. 

 

1.1.2. Distúrbios de sono 

A prevalência elevada dos distúrbios de sono e seu potencial de 

interferência na qualidade de vida da população justificam a importância do 

conhecimento sobre o sono. Um estudo realizado em nosso grupo demonstrou 

que cerca de 63% a 76% da população brasileira apresenta alguma queixa de 

sono (Bittencourt et al., 2009; Hirotsu et al, 2014). Além disso, a 3ª 

classificação internacional de distúrbios de sono distingue mais de 80 

distúrbios de sono, os quais são classificados em 6 categorias (American 

Academy of Sleep Medicine, 2014):  

• Insônias: caracterizam-se pela presença persistente de dificuldade 

no início, duração, consolidação ou qualidade de sono que ocorre 

mesmo com oportunidade e circunstância adequadas para o sono, 

resultando em algum prejuízo diurno; 

• Distúrbios respiratórios relacionados ao sono: apresentam-se 

por anormalidades na respiração durante o sono. São subdivididos 

ainda em AOS, síndrome da apneia central do sono, hipoventilação 

associada ao sono e hipoxemia associada ao sono; 

• Distúrbios centrais de hipersonolência: grupo de distúrbios no 

qual a queixa principal é a sonolência excessiva diurna não 

associada com sono insuficiente (privação de sono) ou ritmo 

circadiano desalinhado. Nessa categoria incluem-se a narcolepsia e 

as hipersonias; 
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• Distúrbios do ritmo circadiano do ciclo vigília-sono: os distúrbios 

incluídos nessa categoria apresentam um padrão crônico e 

recorrente de ruptura no ritmo do ciclo vigília-sono. Associam-se à 

presença de sintomas de insônia e/ou sonolência excessiva diurna; 

• Parassonias: caracterizam-se por eventos ou experiências 

indesejáveis que ocorrem no início do sono, durante o sono ou ao 

despertar. Podem ocorrer durante o sono NREM (exemplo: 

sonambulismo e terror noturno), sono REM (exemplo: pesadelos e 

distúrbio comportamental do sono REM) ou nas transições. 

Dentre tantos distúrbios de sono, destacaremos os que apresentam 

maior prevalência na população geral e são foco do presente estudo: a insônia e 

a AOS.  

A insônia é um dos distúrbios de sono mais prevalentes na população 

(Ohayon, 2002; Castro et al., 2013) e caracteriza-se pela dificuldade em iniciar ou 

manter o sono, despertar precoce ou sono não restaurador, associado a um 

prejuízo diurno na presença de disponibilidade de tempo adequado para dormir 

(American Psychiatric Association, 1994). Evidências mostram que a insônia 

aumenta o risco para doenças psiquiátricas (Baglioni et al., 2011) e 

cardiovasculares (Laugsand et al., 2011), bem como para o envelhecimento 

precoce (Carroll et al., 2016b) e a mortalidade (Rod et al., 2014). 

A AOS é um distúrbio respiratório do sono altamente prevalente (Tufik 

et al., 2010; Peppard et al., 2013; Heinzer et al., 2015). Caracteriza-se por 

episódios repetitivos de pausas respiratórias (apneias) ou obstruções parciais das 

vias aéreas superiores (hipopneias). Comumente, a AOS é associada a uma 

redução na saturação de oxigênio no sangue, ronco, perturbação no sono e 



I n t r o d u ç ã o  

7  

sonolência excessiva diurna (Thorpy, 2012). Diversas condições já foram 

descritas como fatores de risco para o seu desenvolvimento, dentre as quais se 

destacam: obesidade, sexo masculino, idade, consumo de tabaco e álcool e 

ancestralidade europeia (Guindalini et al., 2010; Franklin e Lindberg, 2015). 

 

1.1.3. Sono e envelhecimento 

Acredita-se que o sono dos seres humanos passe por um processo 

contínuo de mudanças desde o nascimento. Entretanto, até o presente momento, 

estudos sobre as alterações da necessidade de sono ao longo da vida são ainda 

inconclusivos. Com o avançar da idade, o sono se modifica tanto em qualidade 

quanto em quantidade, e fica sujeito a mudanças na distribuição de cada estágio 

durante a noite (Roepke e Ancoli-Israel, 2010).  

A população idosa apresenta diversas queixas relacionadas ao sono, 

como: despertares precoces, sono leve ou perturbado, aumento do período em 

vigília durante a noite e uma redução no tempo total de sono (Crowley, 2011). 

Além disso, com o envelhecimento ocorre também o aumento na prevalência de 

insônia (Jaussent et al., 2011), AOS (Tufik et al., 2010), síndrome das pernas 

inquietas (Çurgunlu et al., 2012), distúrbio comportamental do sono REM e 

queixas gerais de sono (Mazzotti et al., 2012a), as quais estão significantemente 

associadas a uma morbidade e mortalidade maiores (Dew et al., 2003; Mazzotti et 

al., 2012a). 

Objetivamente, estudos utilizando a PSG para a caracterização da 

arquitetura do sono em idosos demonstraram que a porcentagem de fases do 

sono mais superficiais, como N1 e N2, aumenta com o avançar da idade, 

enquanto que a porcentagem de sono de ondas lentas (N3) e sono REM 
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diminuem ao longo do envelhecimento (Figura 1). Uma das mudanças mais 

significativas no padrão de sono devido à idade é a diminuição do estágio N3 

(Ohayon et al., 2004). Essa redução pode ser considerada um marcador biológico 

importante da deterioração gradual do sistema nervoso central associado ao 

envelhecimento; pois em jovens, o sono de ondas lentas é um componente 

central do sono associado a propriedades restauradoras anabolizantes 

necessárias para a manutenção da saúde física e mental (Crowley, 2011). 

 

 

Figura 1. Representação esquemática das alterações na arquitetura do sono com o 
processo do envelhecimento. É possível observar que com o passar dos anos, ocorre 
uma diminuição do tempo total de sono, devido a uma diminuição, inicialmente, do 
sono REM na infância e, posteriormente, em ambos os estágios de sono REM e NREM 
(Adaptado de Roffwarg et al., 1966)  
 

O processo de envelhecimento também promove alterações no ritmo 

circadiano (Roepke e Ancoli-Israel, 2010). A alternância entre vigília e sono, bem 

como a estrutura do sono em si, são influenciadas pelo núcleo supraquiasmático 

(NSQ), nosso relógio biológico endógeno localizado no hipotálamo anterior 

(Czeisler et al., 1980). Com o envelhecimento, é observada uma deterioração do 
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NSQ, o que resulta em um ciclo vigília-sono menos sincronizado em resposta a 

uma responsividade menor a pistas externas, como a luminosidade. 

Consequentemente, períodos menos consistentes de vigília e sono nas 24 horas 

do dia são observados; a amplitude do ritmo circadiano decai, levando a um 

aumento nos despertares noturnos e subsequente queixa de sonolência 

excessiva diurna associada a uma redução na secreção de melatonina endógena 

que contribue para uma eficiência de sono menor e um aumento na incidência de 

distúrbios do ritmo circadiano (Roepke e Ancoli-Israel, 2010). 

O entendimento sobre como alterações no padrão de sono podem 

levar ao desenvolvimento de distúrbios de sono além de outras doenças 

relacionadas ao envelhecimento é de extrema importância. Evidências 

experimentais mostram que a privação de sono, restrição de sono e fragmentação 

de sono estão associadas a um aumento no dano oxidativo (D’Almeida et al., 

1998; Gopalakrishnan et al., 2004), dano ao ácido desoxirribonucleico (DNA) 

(Andersen et al., 2009), mudanças em respostas transcricionais relacionadas à 

imunidade celular, aumento na resposta inflamatória e no estresse celular (Anafi 

et al., 2013; Hakim et al., 2015). Todas essas alterações estão ligadas de alguma 

forma aos mecanismos genéticos do envelhecimento. Nesse contexto, sabe-se 

ainda que diversos parâmetros de sono, como duração de sono, qualidade 

objetiva e subjetiva de sono, proporções de cada estágio de sono e densidade 

espectral apresentam certa variabilidade na população, sendo influenciados por 

uma série de fatores, dentre os quais está a Genética (Guindalini e Tufik, 2012). 

 

1.2. Marcadores moleculares do envelhecimento 

No contexto relativo aos aspectos fisiológicos e moleculares do 
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envelhecimento, o entendimento sobre como esses fatores podem estar 

associados ao desenvolvimento de doenças tem incentivado pesquisadores na 

busca por biomarcadores do envelhecimento. Estes biomarcadores são 

parâmetros quantificáveis que podem refletir o grau de envelhecimento biológico 

de determinado sistema, com o potencial de identificar fatores associados ao risco 

de doenças do envelhecimento ou de mortalidade (Mather et al., 2011).  

Diversas hipóteses tentam explicar os mecanismos que causam o 

envelhecimento. Dentre elas, existem estudos sobre o dano e reparo ineficiente 

ao DNA, senescência celular, encurtamento dos telômeros, autoimunidade e 

alterações neuroendócrinas (Cefalu, 2011). Um dos marcadores moleculares mais 

estudados como biomarcador do envelhecimento é o comprimento dos telômeros 

(Butler et al., 2004; Mather et al., 2011).  

Os telômeros são constituídos de sequências TTAGGG(n) repetitivas de 

DNA não codificante, organizadas em complexos de nucleoproteínas e que se 

localizam na região terminal de cada cromossomo (Figura 2) (Rubtsova et al., 

2012). Estruturalmente, a porção telomérica terminal da fita 3’ do DNA apresenta-

se rica em repetições de guanina (G) e mais longa quando comparada à fita 

antiparalela 5’, como podemos observar na Figura 2.  
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Figura 2. Ilustração representativa da estrutura e localização dos telômeros. É possível 
observar as repetições TTAGGG e a fita paralela (3’) mais longa comparada à fita 
antiparalela (5’) (Adaptado de Huzen et al., 2008). 

 

Essas estruturas encontram-se ligadas a um complexo proteico de 

proteção denominado de shelterin complex composto por 6 proteínas: TRF1 (do 

inglês: telomere repeat factor-1), TRF2 (do inglês: telomere repeat fator-2), POT1 (do 

inglês: protection of telomeres-1), TIN2 (do inglês: TRF1-interacting nuclear protein 

2) , TPP1 e RAP1 (do inglês: repressor/activator protein 1), as quais mantêm a 

homeostase telomérica, prevenindo a degradação por nucleases, além de regular a 

ação da telomerase (Morrish et al., 2013). As proteínas do shelterin complex formam 

uma estrutura tridimensional em forma de alça, chamada T-loop, que invade a dupla 

fita do DNA, protegendo a extremidade dos telômeros e bloqueando a ligação de 

fatores de reparo (Ludlow et al., 2012) (Figura 3). Os telômeros têm como função 

DNA fita simples 

DNA 
dupla fita 

Cromossomo 

Telômero 

Núcleo 
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principal a preservação da integridade do genoma, protegendo as terminações dos 

cromossomos da maquinaria de resposta a danos no DNA, além de prevenirem a 

fusão entre os cromossomos vizinhos (Blackburn, 2000). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representação esquemática do shelterin complex e suas proteínas associadas: 

TRF1, TRF2, POT1, Rap1, TIN2 e TPP1 (Adaptado de Oeseburg et al., 2010). 

 

Nas células somáticas, em cada ciclo de divisão celular, ocorre 

naturalmente uma replicação incompleta da região telomérica de cada 

cromossomo pela incapacidade da DNA polimerase replicar completamente o 

final da fita 5’ do cromossomo, situação conhecida como problema final da 

replicação (Levy et al., 1992). Os resultados de tal falha são sucessíveis 

encurtamentos a cada divisão celular, o que leva a telômeros cada vez mais 

curtos. Em células potencialmente proliferativas como células germinativas, o 

encurtamento é compensado pela atividade da enzima telomerase, que através 

da transcriptase reversa (TERT) preserva o comprimento dos telômeros por meio 

da adição de sequências de TTAGGG às suas extremidades utilizando ácido 

ribonucleico (RNA) como molde, e mantendo o seu comprimento ao fim de cada 
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ciclo celular. No entanto, em uma situação de falta de atividade da telomerase, o 

encurtamento dos telômeros é inevitável e esse mecanismo acaba ativando vias 

de sinalização que levam à senescência celular, com o fim da divisão celular e 

consequente morte celular (Rubtsova et al., 2012).  

Embora o encurtamento dos telômeros seja um mecanismo celular 

específico, uma série de evidências tem mostrado que com o aumento da idade 

de um organismo, ocorre uma diminuição no tamanho dos telômeros (Warner, 

2004; Mather et al., 2011). Dessa forma, o comprimento médio dos telômeros 

constitui um indicador do envelhecimento celular e consequentemente um 

biomarcador do envelhecimento. Entretanto, fatores como inflamação, estresse 

oxidativo e outros estressores genotóxicos também aumentam a taxa de atrito 

telomérico. Assim, o encurtamento acelerado dos telômeros por esses fatores 

resulta em uma disfunção dessa estrutura mediada por vias de senescência 

celular, acelerando o processo de envelhecimento (Aubert e Lansdorp, 2008). 

Dessa forma, estudos epidemiológicos têm mensurado esse parâmetro sob a 

forma do comprimento médio dos telômeros de leucócitos (CMTL), e uma série de 

associações entre o CMTL e parâmetros como idade, sexo, etnia, inflamação, 

doenças crônicas do envelhecimento, funcionalidade e mortalidade foram 

descritas (para revisão ver Blackburn et al., 2015).  

Atualmente, existe uma discussão sobre a validade das associações 

entre o CMTL e os diversos fenótipos previamente descritos, do ponto de vista 

epidemiológico (Sanders e Newman, 2013). Enquanto as associações entre 

CMTL reduzido e aumento da idade, sexo masculino e etnia caucasiana mostram-

se consistentes, os resultados relacionados à associação do CMTL como 

marcador do estado de saúde dos indivíduos ainda são inconclusivos. Muitos 
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fatores como parâmetros inflamatórios (Bekaert et al., 2007), uso de tabaco 

(McGrath et al., 2007; Valdes et al., 2005) e de álcool (Harris et al., 2006), índice 

de massa corpórea (IMC) (Fitzpatrick  et al., 2007; Gardner et al., 2005; Vasan et 

al., 2008), nível socioeconômico (Woo et al., 2009), entre outros (Blackburn et al., 

2015) podem influenciar o comprimento dos telômeros e muitas vezes não são 

levados em consideração em estudos epidemiológicos que visam a associação de 

variáveis relacionadas à saúde.  

Um estudo recente verificou a associação entre o CMTL e indicadores 

sociais, na tentativa de explicar a relação entre níveis socioeconômicos menores e 

prevalência aumentada de doenças (Adler et al., 2013). Em uma publicação do 

nosso grupo (Mazzotti et al., 2013), comentamos esse estudo, cujo objetivo foi 

verificar a associação entre CMTL e fatores relacionados à desvantagem social em 

idosos. Os autores demonstraram que os idosos que não possuíam ensino superior 

apresentavam CMTL mais curtos do que aqueles que alcançaram níveis 

educacionais mais elevados durante a vida, sugerindo que esses últimos 

apresentariam níveis menores de estresse celular durante a vida (Adler et al., 2013).  

As evidências apontadas mostram um interesse crescente na 

elucidação dos mecanismos que levam ao encurtamento dos telômeros em 

diversos aspectos relacionados à saúde, com o objetivo de esclarecer como este 

parâmetro pode ser utilizado como um biomarcador do envelhecimento fisiológico 

e patológico. Levando em consideração que com o envelhecimento ocorrem 

alterações no padrão de sono, além do aumento na prevalência dos distúrbios de 

sono, estudos que buscam relacionar o comprimento dos telômeros e a qualidade 

e quantidade de sono poderiam fornecer informações importantes a respeito das 

necessidades de sono ao longo da vida. Dessa forma, estudos de associação 
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entre o comprimento dos telômeros e parâmetros de sono constituem abordagens 

interessantes para a compreensão do papel do sono no envelhecimento. 

 

1.3. Sono e comprimento dos telômeros 

Embora muitos estudos tenham verificado a associação entre o 

comprimento dos telômeros e fatores relacionados à saúde de uma maneira geral, 

poucos são os relatos que tentaram correlacionar o CMTL com parâmetros ou 

distúrbios de sono. Nosso grupo realizou uma revisão na literatura sobre a 

associação entre o sono e o comprimento dos telômeros (Tempaku et al., 2015), 

encontrando poucos estudos nessa temática. A maioria deles utilizam critérios 

diferentes para definição dos distúrbios de sono, o que contribui certamente para 

a inconsistência nos resultados acerca desse tema. 

As primeiras evidências da associação entre o comprimento dos 

telômeros e distúrbios de sono foram relatadas em estudos caso-controle com 

pacientes diagnosticados com AOS por PSG (Barcelo et al., 2010; Kim et al., 

2010). Em um desses estudos, foi observado que pacientes com AOS 

apresentaram menor CMTL do que controles, mesmo após ajustes para idade, 

IMC, parâmetros metabólicos, uso de tabaco e presença de hipertensão, 

sugerindo a presença de AOS como um fator de risco independente para o menor 

CMTL (Barcelo et al., 2010). De maneira similar, observou-se em um estudo 

transversal derivado de registros do estudo Helsinki Birth Cohort que um histórico 

de possível diagnóstico de AOS estava associado a um menor CMTL (Savolainen 

et al., 2014). Por outro lado, Kim e colaboradores identificaram que crianças com 

AOS apresentaram CMTL maior quando comparadas a crianças controle (Kim et 

al., 2010). Esse resultado conflitante pode estar relacionado à idade dos 
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indivíduos investigados e corrobora a hipótese de que o CMTL possa ser um 

marcador da AOS de maneira idade-específica.  

Mais recentemente, observou-se que pacientes com AOS 

apresentaram níveis aumentados de estresse oxidativo sistêmico, mensurado 

pelas concentrações de peróxido de hidrogênio, quando comparados a indivíduos 

saudáveis. Além disso, um CMTL curto foi associado com uma maior carga de 

estresse oxidativo do sangue periférico de pacientes com AOS (Kim et al., 2016). 

No mesmo sentido, Riestra e colaboradores encontraram que mulheres com 

maior risco para a AOS apresentaram um CMTL menor independentemente de 

fatores de confusão. Entretanto, essa diferença não foi observada no sexo 

masculino (Riestra et al., 2017). A Tabela 1 sumariza os estudos revisados que 

investigaram o CMTL em indivíduos com AOS. 
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Estudos subsequentes buscaram caracterizar a associação entre o 

CMTL e a duração e qualidade de sono. Observou-se que uma menor duração de 

sono subjetiva foi associada a um CMTL menor, principalmente em mulheres 

mais jovens (Liang et al., 2011). Em mulheres adultas e idosas com pior qualidade 

de sono, foi encontrada redução do CMTL independentemente da idade, IMC, 

etnia, renda e dos níveis de estresse (Prather et al., 2011). Além disso, outro 

estudo demonstrou associação linear entre o CMTL e a duração de sono em 

homens adultos e idosos, independentemente da idade, nível educacional, 

presença de emprego, IMC, uso de tabaco e sintomas depressivos (Jackowska et 

al., 2012). Em um grupo específico de portadores do vírus da imunodeficiência 

humana, a duração de sono maior foi associada à preservação do CMTL (Lee et 

al., 2014). Outro estudo revelou que a idade foi diretamente associada ao CMTL 

em pacientes que dormiam mal, sendo que naqueles com boa qualidade de sono 

houve uma atenuação na força dessa associação (Cribbet et al., 2014).  

Garland e colaboradores avaliaram pela primeira vez a associação entre 

o comprimento dos telômeros e a insônia (Garland et al., 2014). Observou-se nesse 

estudo que o comprimento dos telômeros foi significativamente mais curto em 

mulheres sobreviventes ao câncer de mama com insônia grave quando 

comparadas àquelas sem sintomas de insônia, pareadas para idade e IMC 

(Garland et al., 2014). Mais recentemente, Carroll e colaboradores (2016a) 

observaram telômeros significantemente mais curtos em indivíduos idosos de 70 a 

80 anos com insônia em comparação aos sem insônia. Entretanto, em um 

subgrupo de idosos com 60 a 69 anos, essa diferença não foi observada. No 

entanto, em um modelo de covariância corrigido para sexo e IMC, os fatores idade 

e diagnóstico de insônia foram preditores do menor CMTL (Carroll et al., 2016a). 
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É bem descrito na literatura que a qualidade ou quantidade reduzidas 

de sono podem contribuir para um aumento na suscetibilidade de mudanças 

comportamentais, neuroquímicas, celulares, moleculares e metabólicas (Tufik et 

al., 2009; Hirotsu et al., 2015). Dessa forma, a interrupção do sono prejudica a 

qualidade de vida dos indivíduos e, portanto, pode ser considerada um potencial 

estressor. Além disso, a privação de sono é associada a um aumento nas vias de 

estresse celular, sugerindo que a manutenção adequada da duração de sono 

exerça um papel importante na inibição da inflamação e do estresse oxidativo. 

O acúmulo do dano oxidativo causado pelas espécies reativas de 

oxigênio (EROs) tem um impacto no processo de envelhecimento e contribui para 

o comprometimento da função fisiológica, aumentando a incidência de doenças e 

reduzindo a duração da vida (Kregel e Zhang, 2007). As moléculas de EROs 

possuem o potencial de danificar uma série de biomoléculas vitais para o 

organismo (Lavie, 2015). Em nível celular, as EROs induzem quebras da dupla 

fita de DNA e o encurtamento dos telômeros, que são gatilhos importantes para a 

senescência celular (Kregel e Zhang, 2007). Considerando o estresse oxidativo 

um modulador importante para a manutenção do comprimento telomérico, cujo 

encurtamento contribui com o processo de senescência celular (von Zglinicki, 

2002), é plausível hipotetizar que a qualidade ou quantidade de sono reduzidas, 

bem como a presença de distúrbios de sono como a AOS e a insônia estejam 

associadas ao envelhecimento celular por meio do encurtamento dos telômeros 

(Prather et al., 2011; Cribbet et al., 2014; Boyer et al., 2016; Choi et al., 2016; 

Shin et al., 2016). 

Em 2007, foi realizado o maior estudo epidemiológico de sono da 

América Latina intitulado EPISONO (Santos-Silva et al., 2009). Este estudo, em 
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que foram recrutados de forma aleatória 1.101 indivíduos adultos, compondo uma 

amostra representativa da população da cidade de São Paulo, teve como objetivo 

caracterizar a prevalência de distúrbios de sono nessa cidade. Todos os 

voluntários recrutados foram submetidos a uma noite de PSG completa, aplicação 

de questionários, além de coleta de sangue para realização de exames 

bioquímicos, imunológicos e genéticos. Por este motivo, o estudo EPISONO 

tornou-se uma fonte valiosa de informações para investigações sobre o sono e 

seus fenótipos relacionados. Diversos estudos já foram publicados com dados 

resultantes dessa coorte, incluindo trabalhos sobre a associação entre 

polimorfismos genéticos e distúrbios de sono e/ou fenótipos relacionados ao sono 

(Guindalini et al., 2010; Andersen et al., 2010a; Andersen et al., 2010b; Pellegrino 

et al., 2011; Mazzotti et al., 2011; Andersen et al., 2011a; Andersen et al., 2011b; 

Mazzotti et al., 2012b).  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HIPÓTESE 
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Levando em consideração a falta de estudos consistentes sobre a 

relação entre o comprimento dos telômeros e o sono, bem como a relação 

intrínseca entre alterações de sono, envelhecimento e processos celulares 

resultantes do encurtamento dos telômeros, hipotetizou-se uma associação 

diretamente proporcional entre CMTL e a qualidade e quantidade de sono em 

uma população representativa da cidade de São Paulo. Espera-se com este 

estudo observar uma redução significativa do CMTL nos indivíduos com AOS e 

insônia em relação àqueles sem distúrbios de sono, de maneira independente ao 

sexo, idade e IMC nessa população. Além disso, esperamos observar uma 

associação inversa ainda maior da insônia com duração de sono <6 horas bem 

como da insônia associada à AOS com o CMTL.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 
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Com o envelhecimento populacional, estima-se que em 2050 existirão 

mais de 2 bilhões de indivíduos acima de 60 anos, representando cerca de 22% 

dos habitantes do planeta (United Nations Secretariat, 2009). No Brasil, este 

cenário não é diferente e as previsões indicam que, em 2050, o país estará 

entre os 6 mais populosos do mundo, com 30% de sua população apresentando 

60 anos ou mais. Dessa forma, estudos de temas relacionados ao 

envelhecimento são de extrema importância nos dias atuais, uma vez que 

poderão trazer diversos benefícios à população idosa, como condições de saúde 

melhores e qualidade de vida.  

Sabe-se que os distúrbios de sono apresentam prevalência elevada na 

população idosa e a identificação de marcadores moleculares poderia auxiliar o 

diagnóstico e acompanhamento dessas afecções, direcionando alvos e 

estratégias terapêuticas. Sendo assim, a elucidação dos mecanismos envolvidos 

na relação entre o envelhecimento, a senescência celular e o sono torna-se 

absolutamente essencial. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS 
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4.1. Objetivo geral 

 

Avaliar a associação do comprimento médio dos telômeros com 

parâmetros objetivos e subjetivos de sono, bem como com a presença de AOS, 

insônia e ambos os distúrbios associados em uma população da cidade de São 

Paulo.  

 

4.2. Objetivos específicos 

O objetivo acima foi dividido em 5 proposições:  

• Comparar o comprimento médio dos telômeros entre indivíduos 

controle (sem distúrbio de sono) e AOS; 

• Comparar o comprimento médio dos telômeros entre indivíduos 

controle (sem distúrbio de sono), insônia, insônia associada à 

duração de sono e insônia associada à AOS; 

• Verificar a correlação entre o comprimento médio dos telômeros e 

parâmetros subjetivos de sono;  

• Verificar a correlação entre o comprimento médio dos telômeros e 

parâmetros objetivos de sono, mensurados por PSG;  

• Investigar os possíveis fatores preditores do comprimento médio dos 

telômeros dentre parâmetros de sono.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MÉTODOS 
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5.1. Seleção dos participantes 

Foram utilizadas amostras de 1.042 voluntários participantes do projeto 

EPISONO (Santos-Silva et al., 2009). Este projeto constituiu um estudo de base 

populacional com o objetivo de estabelecer o perfil epidemiológico de distúrbios 

de sono em uma população adulta da cidade de São Paulo. O estudo consistiu 

em aplicações de questionários, realização do exame de PSG, coleta de sangue 

para exames de análises clínicas, bioquímicas, imunológicas e para a extração do 

DNA de todos os voluntários incluídos. Para a obtenção de uma amostra 

representativa da cidade de São Paulo foi realizada a técnica de amostragem 

probabilística por conglomerados em 3 estágios. Primeiramente, a amostragem foi 

realizada proporcionalmente conforme os 96 distritos das 4 regiões 

socioeconômicas da cidade de São Paulo classificadas pelo censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, foi possível assegurar a 

representatividade dos diferentes níveis de poder aquisitivo. Em uma 2ª etapa, 

foram selecionados 11 domicílios em cada setor. A seleção foi feita por escolha 

aleatória da primeira casa e subsequentemente pulando um número específico, 

calculado pela razão entre o número total de casas sorteadas por um número fixo. 

Na terceira fase de amostragem, todos os moradores elegíveis de cada domicílio 

escolhido foram classificados do mais jovem ao mais velho. O participante foi 

selecionado a partir da média dos 96 distritos selecionados. O número de 

voluntários foi estipulado de modo que correspondessem a uma amostra 

representativa da população da cidade de São Paulo em 2007, de acordo com o 

sexo, idade (20-80 anos) e nível socioeconômico com 3% de precisão. Todos os 

voluntários leram e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. O 

presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
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Universidade Federal de São Paulo (CEP: 1150/2015) contido no Anexo 1. 

 

5.2. Avaliação subjetiva do sono e parâmetros gerais de saúde 

A fim de avaliar o sono de maneira subjetiva bem como características 

sociodemográficas dos participantes, foram utilizados dados provenientes de 

questionários de sono, saúde e hábitos de vida conforme descrito abaixo:  

• Índice de qualidade de sono de Pittsburgh (IQSP): questionário 

validado para língua portuguesa que avalia a qualidade do sono no 

último mês. O instrumento é composto por 7 componentes 

relacionados à qualidade subjetiva de sono, latência de sono, 

duração de sono, eficiência habitual de sono, alterações de sono, 

uso de medicamentos para dormir e disfunção diurna de sono. A 

soma dos valores atribuídos aos 7 componentes varia de 0 a 21 no 

escore total do questionário, indicando que quanto maior, pior é a 

qualidade de sono (Buysse et al., 1991; Bertolazi et al., 2011);  

• Índice de gravidade de insônia (IGI): instrumento validado para a 

língua inglesa, traduzido e utilizado para quantificar a gravidade 

percebida da insônia. Baseia-se nos critérios de insônia do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 4ª Edição (DSM-

IV), avaliando problemas recentes para iniciar e manter o sono, 

despertar precoce, interferência nas atividades diurnas, 

preocupação com problemas relativos ao sono e satisfação com os 

seus padrões. Consiste em 7 perguntas que somam uma pontuação, 

a qual é categorizada em: ausência de insônia clinicamente 
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significante (0-7), insônia leve (8-14), insônia moderada (15-21) e 

insônia grave (22-28) (Bastien et al., 2001; Morin et al., 2011); 

• Escala de sonolência de Epworth (ESE): trata-se de um 

questionário autoaplicável validado para a língua portuguesa que 

avalia a probabilidade de adormecer em 8 situações envolvendo 

atividades diárias. O escore global varia de 0 a 24, sendo que os 

escores acima de 9 sugerem o diagnóstico de sonolência excessiva 

diurna (Johns, 1991; Bertolazi et al., 2009); 

• Questionário de sono UNIFESP: questionário com 59 questões 

relativas aos problemas e hábitos ocupacionais de rotina e sono 

utilizados em levantamentos na cidade de São Paulo nos anos de 

1987 e 1995 (Pires et al., 2007); 

• Questionário socioeconômico: questionário estruturado e validado 

com 15 questões para avaliação das classes sociais da população 

brasileira (ABEP, 2003); 

• Questionário de saúde geral: consiste de 6 questões que abordam 

a saúde geral do participante incluindo a presença de diabetes 

(Bittencourt et al., 2005). 

• Inventário cardiovascular: questionário com 5 questões referente a 

problemas cardiovasculares como histórico de hipertensão arterial, 

infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC) 

(Wang et al., 2007) 

• Inventário de ansiedade de Beck: questionário validado em 

português que avalia por meio de 21 sintomas como o indivíduo tem 

se sentido na última semana, fornecendo uma classificação da 
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gravidade da ansiedade. O questionário pode ter um escore máximo 

de 63 e as categorias são: grau mínimo de ansiedade (0-10), 

ansiedade leve (11-19), ansiedade moderada (20-30) e ansiedade 

grave (31-63) (Cunha, 2001). 

• Inventário de depressão de Beck: questionário validado para a 

lingua portuguesa composto por 21 itens relacionados aos sintomas 

depressivos, cujo objetivo é medir a gravidade da depressão. O 

questionário pode ter um escore máximo de 63 e as categorias são: 

grau mínimo de depressão (0-10), depressão leve (11-19), 

depressão moderada (20-30) e depressão grave (31-63) (Cunha, 

2001). 

 

5.3. Polissonografia 

Na época da coleta dos dados, todos os indivíduos foram submetidos a 

uma noite de PSG basal completa utilizando o sistema EMBLA® N7000 (Embla 

Systems Inc., EUA). O estagiamento de sono foi realizado visualmente por 

técnicos treinados de acordo com critérios padronizados (Rechtschaffen e Kales, 

1968; Iber et al., 2007). As variáveis avaliadas durante a PSG incluíram: 

eletroencefalograma (4 canais: C3-A2, C4-A1, O1-A2, O2-A1); eletrooculograma 

(2 canais: EOG-Esquerdo-A2, EOG-Direito-A1); eletromiograma de superfície (4 

canais: região submentoniana, masseter, músculo tibial anterior e 7º espaço 

intercostal); eletrocardiograma (1 canal: derivação V1 modificada); fluxo aéreo (2 

canais: termístor e transdutor de pressão nasal); esforço respiratório (2 canais: 

tórax e abdome) por cintas de pletismografia de indutância; ronco e posição 

corporal (1 canal cada) por sensores EMBLA®; e saturação percutânea de 
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oxigênio (SpO2) pelo oxímetro EMBLA®, que permitiu a mensuração da SpO2 

basal, média e mínima (Rechtschaffen e Kales, 1968). O manual da Academia 

Americana de Medicina de Sono para estagiamento de sono e eventos 

associados (Iber et al., 2007) foi a referência utilizada para analisar eventos 

respiratórios e despertares. As hipopneias foram marcadas de acordo com a regra 

alternativa: decréscimo de 50% do fluxo respiratório associado a um despertar ou 

uma dessaturação de oxigênio de 3% (Iber et al., 2007). O índice de dessaturação 

foi composto pelo número de dessaturações em 3% por hora de sono. O índice de 

apneia-hipopneia (IAH) foi calculado pelo número total de apneias obstrutivas e 

hipopneias por hora de sono. 

 

5.4. Definição dos distúrbios de sono 

5.4.1. Apneia obstrutiva do sono 

A AOS foi definida de acordo com o IAH, o qual consiste na soma de 

apneias obstrutivas e hipopneias dividido pelo tempo total de sono em horas. 

Considerando o número reduzido de evidências que indiquem um efeito da AOS 

leve, ou seja, indivíduos com IAH entre 5 e 14,9 na presença de sintomas como 

fadiga, sonolência ou apneia testemunhada, sobre desfechos cardiovasculares, 

metabólicos e cognitivos (Chowdhuri et al., 2016), os participantes foram 

classificados com AOS quando apresentaram um IAH≥15 eventos/hora, valor que 

apresenta maior fundamentação teórica de desfechos.  

Em paralelo, a mensuração da gravidade da AOS foi determinada de 

acordo com o IAH, de acordo com uma variação de 15. Portanto, os indivíduos 

foram classificados em 4 grupos: controle (IAH<15), 15≤IAH<30, 30≤IAH<45 e 

IAH≥45. 
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5.4.2. Insônia e duração de sono  

No presente estudo, a insônia foi definida de acordo com o critério do 

DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) e a duração de sono de acordo 

com a média ponderada do tempo de sono autorrelatado pelos participantes em 

dias de semana e final de semana. Dessa forma, indivíduos que relataram 

sintomas regulares de insônia como dificuldade de iniciar o sono, mantê-lo ou 

apresentar despertar precoce por pelo menos 3 vezes por semana no último mês, 

na presença de prejuízo diurno em virtude desses sintomas, foram classificados 

como indivíduos com insônia DSM-IV (Castro et al., 2013). Indivíduos sem 

sintomas regulares de insônia (menos de 3 vezes por semana) foram 

classificados como controles. Os indivíduos que relataram os sintomas regulares 

de insônia, mas sem repercussões diurnas foram excluídos da análise. 

A gravidade da insônia foi determinada de acordo com a pontuação do 

IGI. Os indivivíduos classificados de acordo com o DSM-IV foram categorizados 

em insônia leve (8-14), insônia moderada (15-21) e insônia grave (22-28). 

Aqueles classificados como insônia DSM-IV, mas apresentaram pontuação no 

IGI<7 foram excluídos da análise. 

Por fim, o critério do DSM-IV foi associado à média ponderada de tempo 

de sono autorrelatado. Utilizamos os valores de duração de sono autorrelatada, 

considerando dias da semana: domingo-segunda, segunda-terça, terça-quarta, 

quarta-quinta, quinta-sexta; e final de semana: sexta-sábado e sábado-domingo. 

Foi realizada a média aritmética simples de duração de sono entre os dias de 

semana e de final de semana. O peso atribuído à duração de sono nos dias de 

semana foi 5 e à duração de sono do final de semana foi 2. Portanto, a fórmula final 

para o tempo total de sono ponderado foi (Weber et al., 2013): 
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Tempo total de sono ponderado = (média duração de sono dias de semana x 5) + 

(média duração de sono final de semana x 2)/7 

 

Utilizamos como valor de ponto de corte o valor de 6 horas, assim 

indivíduos com tempo total de sono ponderado <6 horas foram considerados 

pequenos dormidores, entre 6,1 e 8 horas como regulares e >8 horas como 

grandes dormidores. Ao final, os indivíduos foram classificados em 6 grupos: 

controle pequeno dormidor, controle regular, controle grande dormidor, insônia 

pequeno dormidor, insônia regular e insônia grande dormidor.  

 

5.5. Medida do comprimento médio dos telômeros de leucócitos 

Após o exame de PSG, todos os voluntários tiveram coletados 10 mL 

de sangue periférico em tubos com EDTA para extração de DNA de acordo com o 

método de salting-out modificado (Miller et al., 1988). Em resumo, foi 

acrescentada a solução Blood Lysis 1X (NH4Cl 77 mM, KHCO3 4,9 mM e EDTA 2 

mM, pH: 8,2) ao sangue e a mistura foi mantida no gelo durante 30 min. Após 

esse período, a amostra foi centrifugada por 20 min a 3.000 rpm, descartou-se o 

sobrenadante e essa etapa foi repetida. O pellet foi ressuspendido em 3 mL de 

solução Nuclei Lysis 1X (10 mM Tris-HCl, 400 mM NaCl e 2 mM EDTA, pH: 8,2). 

Em seguida, adicionou-se 300 µL de SDS 10% e 100 µL de proteinase K (200 

U/mL). A solução foi incubada a 37°C overnight. Após esse período, adicionou-se 

1 mL de NaCl saturado 6 M e a amostra permaneceu no gelo durante 15 min. A 

solução foi centrifugada por 60 min a 3.000 rpm e o sobrenadante foi transferido 

para um tubo de ensaio de vidro. Adicionou-se etanol absoluto a fim de precipitar 

o DNA, que foi coletado com um bastão de vidro. Foi adicionado etanol 70% ao 
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DNA, que foi deixado em repouso até o álcool secar. Em seguida, o DNA foi 

diluído em 200 µL de água Milli-Q e incubado a 65°C durante 60 min para eliminar 

contaminação por DNase. Por fim, o DNA extraído foi quantificado utilizando o 

equipamento NanoDrop 8000 (Thermo Scientific, EUA), submetido à eletroforese 

em gel de agarose 1,0% corado com brometo de etídio para verificação de sua 

integridade e em seguida armazenado a -20ºC para uso posterior.  

Previamente à mensuração do CMTL, foi novamente realizada uma 

eletroforese em gel de agarose 1,0% a fim de observar a integridade do DNA, 

uma vez que as amostras foram provenientes de um estudo realizado no ano de 

2007. Para a medida do CMTL, foi realizada uma reação em cadeia da 

polimerase quantitativa em tempo real, no formato multiplex e utilizando 1 

fluoróforo somente (MMqPCR – monochrome multiplex Quantitative Real-Time 

Polymerase Chain Reaction), de acordo com protocolo descrito por Cawthon 

(2009) e adaptado por Steptoe e colaboradores (2011). Cada amostra foi avaliada 

em triplicata utilizando o equipamento Viia7 (Life Technologies, EUA). As reações 

foram acondicionadas em volume final de 25 µL, contendo 1 µL de DNA com 

aproximadamente 20 ng diluído em 4 µL de água livre de DNAse e RNAse 

(UltraPure™ DNase/RNase-Free Distilled Water, Life Technologies, EUA), 12,5 µL 

de QuantiFast SYBR® Green master mix (QIAGEN, Alemanha), pares de primers 

para amplificação da região dos telômeros (telg e telc, Tabela 2) a uma 

concentração final de 900 nM para telg e 600nM para telc e pares de primers para 

amplificação do gene da albumina (albu e albd, Tabela 2) a uma concentração 

final de 900 nM. O gene da albumina foi usado como referência na determinação 

do comprimento relativo do telômero. A Tabela 2 mostra a sequência dos pares 

de primers utilizados, os quais apresentam peculiaridades por permitir que o sinal 
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fluorescente seja mensurado tanto para a amplificação da região telomérica 

quanto para a amplificação da região do gene da albumina, utilizando somente 1 

fluoróforo (SYBR® Green) na mesma reação. As condições de amplificação pela 

PCR foram: 1) 15 min a 95°C; 2) 2 ciclos de 15 s a 94°C, 15 s a 49°C; 3) 35 ciclos 

de 15 s a 94°C, 10 s a 68°C e 15 s a 74°C com aquisição da fluorescência (para 

detecção da amplificação da região telomérica), 10 s a 85°C, 15 s a 88°C com 

aquisição de sinal da fluorescência (para detecção da amplificação da região do 

gene da albumina); 4) Curva de melting. Em todas as corridas de eletroforese 

foram adicionadas diluições seriadas de um DNA de referência padrão (Human 

Genomic DNA, Promega, EUA) que foi usado para a construção de uma curva 

padrão necessária para a quantificação relativa do comprimento do telômero em 

relação ao gene da albumina (também conhecida pela razão T/S). A razão T/S foi 

considerada a medida quantitativa relativa ao CMTL (Cawthon, 2009).  

 

Tabela 1. Pares de primers para amplificação da região telomérica e da região do 
gene da albumina.  

Primer  Sequência 

telg  5’-ACACTAAGGTTTGGGTTTGGGTTTGGGTTTGGGTTAGTGT-3’  

telc  5’-TGTTAGGTATCCCTATCCCTATCCCTATCCCTATCCCTAACA-3’  

albu  5’-CGGCGGCGGGCGGCGCGGGCTGGGCGGAAATGCTGCACAGAATCCTTG-3’  

albd  5’-GCCCGGCCCGCCGCGCCCGTCCCGCCGGAAAAGCATGGTCGCCTGTT-3’  

A: adenina; C: citosina; G: guanina; T: timina 

 

5.6. Análise estatística 

Análises descritivas foram realizadas para a caracterização do perfil da 

amostra estudada em relação à idade, sexo, IMC, presença de comorbidades, 

distúrbios de sono (AOS e insônia), parâmetros objetivos da PSG, parâmetros 
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subjetivos de sono e o CMTL. O teste de normalidade de Shapiro-Wilk foi utilizado 

para verificar a existência de distribuição normal dos dados. O teste de correlação 

de Pearson ou Spearman foi utilizado para verificar a correlação entre o 

comprimento dos telômeros e as variáveis quantitativas do estudo. A análise de 

variância (ANOVA) foi aplicada para verificar a associação das variáveis 

categóricas com o CMTL. Por fim, modelos de regressão linear ou modelos 

lineares generalizados (GLzMM) foram utilizados para predizer o CMTL com base 

nas variáveis de interesse do estudo que foram significativamente associadas a 

essa variável. Além disso, o tamanho do efeito para a variância do CMTL foi 

calculado com a fórmula de Cohen´s D. As análises foram realizadas utilizando o 

pacote estatístico PASW Statistics 18 (SPSS Inc, EUA) e o nível de significância 

adotado foi de 0,05. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS 
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6.1. Eletroforese em gel de agarose 

Previamente aos experimentos de mensuração do CMTL, foi realizada 

uma eletroforese em gel de agarose a fim de verificar a integridade do material 

genômico. Das 1.042 amostras provenientes do projeto EPISONO, foi possível 

realizar o gel de 948 amostras. Houve uma perda de 94 amostras devido a: 

concentração insuficiente (17 amostras), volume insuficiente (37 amostras) e falta 

de informações nos questionários (40 amostras). Os anexos 2 a 16 mostram o 

resultado dos geis de eletroforese, evidenciando as amostras degradadas. Das 

948 amostras em que se realizou a eletroforese, 2,1% (n=20) estavam 

degradadas e, portanto, não foram incluídas nas análises.  

 

6.2. Descrição da amostra 

Na Tabela 3, podemos observar as características sociodemográficas, 

clínicas e polissonográficas da coorte EPISONO conforme a seleção realizada 

pela presença de material genômico íntegro nas amostras (n=928). 

Nós encontramos uma correlação negativa estatisticamente significante 

entre a idade e o comprimento dos telômeros (rho=-0,320, p<0,001), portanto 

quanto maior a idade, menor o comprimento dos telômeros. 
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Tabela 2. Média não-ajustada ± desvio padrão e frequência (%) dos parâmetros 

demográficos e clínicos da coorte EPISONO. 

  n Frequência Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Idade (anos) 928   20 80 42,7 14,6 
Homem 514 44,6%         
IMC 928   15,1 55 27 5,4 
Razão T/S 928   0,6 2,7 1,4 0,2 
Anos de escolaridade 924   0 27 10,7 4,8 
Estado civil       

Solteiro 267 29,1%         
Casado 474 51,6%         

Relação Estável 101 11,0%         
Divorciado 43 4,7%         

Viúvo(a) 33 3,6%         
Tabagismo       

Nunca 297 56,5%     
1 ou 2x/últimos 3 meses 13 2,5%     

Mensalmente 6 1,1%     
Semanalmente 15 2,9%     

Diariamente 195 37,1%     
Classe social       

Classe A 127 13,7%     
Classe B 353 38%     
Classe C 357 38,5%     
Classe D 87 9,4%     
Classe E 4 0,4%     

Diabetes autorrelatada 43 4,6%         
Infarto autorrelatado 17 1,8%         
AVC autorrelatado 13 1,4%         
AOS 162 17,5%         
Insônia DSM-IV 141 15,2%         
Latência de sono 928   0 262,2 16,6 22 
Latência de sono REM 919   3 374 101,4 53 
TTS ponderado       

Pequeno dormidor 655 70,6%     
Regular 167 18%     

Grande dormidor 95 10,2%     
TTS (min) 928   76 601,5 342,9 76,2 
Eficiência de sono 928   16,8 98,7 82,0 12,7 
N1 (%) 928   0,2 28,8 4,5 3,3 
N2 (%) 928   15,6 88,2 54,7 9,3 
N3 (%) 928   0 59,2 21,8 8,1 

Sono REM (%) 928   0 46,9 19,0 6,6 

WASO 928   1,9 318,5 59,2 45,6 

Índice de despertares 928   0,8 110,2 15,1 11,2 

IAH 928   0 85,7 8,2 13,2 

SpO2 basal 927   88,4 98,8 95,9 1,6 

SpO2 média 928   76,1 98,3 95,1 1,9 

SpO2 mínima 928   57 98 88,3 5,7 

Índice dessaturação 771   0 88,93 6,9 11,2 

IQSP 910   0 19 6,2 3,6 

IGI 927   1 4 1,6 0,8 

ESE 904   0 24 8,4 4,8 

Sintomas de depressão 928 
 

0 53 8,5 8,1 

Sintomas de ansiedade 928  0 54 7,6 8,3 

Uso de medicamentos       

Antidepressivo 56 6%     
Hipnótico/Sedativo 30 3,2%     
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Antihipertensivo 156 16,8%     
Antidiabético 43 4,6%     

Anti-inflamatório ou corticoide 61 6,6%     
Atividade física       

Diariamente 100 10,8%     
Semanalmente 225 24,2%     

Mensalmente 17 1,8%     

IMC: índice de massa corpórea; AVC: acidente vascular cerebral; AOS: apneia obstrutiva do sono; TTS: 

tempo total de sono; REM: movimento rápido dos olhos; WASO: tempo acordado após início do sono; IAH: 

índice de apneia-hipopneia; SpO2: saturação percutânea de oxigênio; IQSP: índice de qualidade de sono de 

Pittsburgh; IGI: índice de gravidade de insônia; ESE: escala de sonolência de Epworth. 

 

6.3. Apneia obstrutiva do sono e comprimento telomérico 

Dentro da amostra incluída no presente estudo, 766 indivíduos 

pertenciam ao grupo controle e 162 ao grupo AOS. Dentro do grupo AOS, 60,5% 

foram classificados como 15≤IAH<30, 21,6% como 30≤IAH<45 e 17,9% como 

IAH≥45. A Tabela 4 ilustra os parâmetros clínicos investigados de acordo com a 

presença ou ausência da AOS. O grupo AOS apresentou idade (F=134,523, 

gl=926, p<0,001), frequência de homens (χ2=21,621, gl=1, p<0,001), frequência 

de não tabagistas (χ2=15,759, gl=4, p=0,003), frequência da classe social A 

(χ2=9,969, gl=4, p=0,041), frequência de pequenos dormidores (χ2=11,446, gl=4, 

p=0,022), IMC (F=92,998, gl=926, p<0,001), IAH (F=1786,493, gl=926, p<0,001), 

índice de dessaturação (F=837,402, gl=769, p<0,001), latência para sono REM 

(F=6,394, gl=917, p=0,012), porcentagem de N1 (F=27,644, gl=926, p<0,001), N2 

(F=13,310, gl=926, p<0,001), N3 (F=23,156, gl=926, p<0,001), WASO (F=18,048, 

gl=926, p<0,001), pontuação nos questionários de sintomas de depressão 

(F=15,329, gl=926, p<0,001) e sintomas de ansiedade (F=8,923, gl=926, p=0,003) 

maiores, bem como tempo total de sono (F=8,059, gl=926, p=0,005), eficiência de 

sono (F=14,592, gl=926, p<0,001) e SpO2 basal, média e mínima menores 

quando comparado ao grupo controle (F=126,110, gl=925, p<0,001; F=153,617, 

gl=926, p<0,001; F=416,601, gl=926, p<0,001, respectivamente).  

Além disso, a AOS foi associada a uma maior frequência de diabetes 
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autorrelatada (χ2=25,977, gl=3, p<0,001), infarto autorrelatado (χ2=6,782, gl=3, 

p=0,034), uso de medicamentos anti-hipertensivo (χ2=47,384, gl=1, p<0,001) e 

antidiabético (χ2=41,896, gl=1, p<0,001). Entretanto, não foram observadas 

associações estatisticamente significantes entre grupo e AVC autorrelatado 

(χ2=1,1648, gl=2, p=0,439), bem como ausência de associação da AOS com a 

escolaridade (f=1,412, gl=922, p=0,235), latência de sono (F=0,000, gl=926, 

p=0,984), porcentagem de sono REM (F=3,429, gl=926, p=0,064) e o uso de 

medicamentos antidepressivo (χ2=1,371, gl=1, p=0,242), hipnótico/sedativo 

(χ2=1,825, gl=1, p=0,177) e anti-inflamatório ou corticoide (χ2=0,015, gl=1, 

p=0,902). Ausência de associação também foi observada para a frequência de 

atividade física (χ2=3,295, gl=3, p=0,348). 
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Tabela 3. Média não-ajustada ± desvio padrão e frequência (%) dos parâmetros clínicos 

da coorte EPISONO de acordo com a presença ou ausência da apneia 

obstrutiva do sono. 

  
Controle 

  

AOS 
p 

(n=766) (n=162) 

Idade (anos) 40,3 ± 13,8   54 ± 13* <0,001 

Homem, % (n) 41,1%   61,1%* <0,001 

IMC (kg/m2) 26,2 ± 4,9   30,5 ± 6,2* <0,001 

Anos de escolaridade 10,8 ± 4,7   10,3 ± 5,1 0,235 

Tabagismo, % (n)    0,003 

Nunca 52,6 (223)  72,5 (74)*  

1 ou 2x/últimos 3 meses 3,1 (13)  0 (0)  

Mensalmente 1,4 (6)  0 (0)  

Semanalmente 3,3 (14)  1 (1)  

Diariamente 39,6 (168)  26,5 (27)*  

Classe Social, % (n)    0,041 

Classe A 12,1 (93)  20,9 (34)*  

Classe B 38,1 (292)  37,7 (61)  

Classe C 39,6 (303)  33,3 (54)  

Classe D 9,8 (75)  7,4 (12)  

Classe E 0,4 (3)  0,6 (1)  

IAH 3,3 ± 3,7   31,4 ± 16,6* <0,001 

SpO2 basal 96,1 ± 1,5   94,7 ± 1,6* <0,001 

SpO2 média 95,4 ± 1,7   93,5 ± 2,2* <0,001 

SpO2 mínima 89,7 ± 4,2   81,4 ± 6,7* <0,001 

Índice de despertares 12,5 ± 8,3   27,3 ± 14,5* <0,001 

Latência de sono  16,6 ± 22,1   16,6 ± 21,4 0,984 

Latência de sono REM  99,3 ± 50,1   110,9 ± 64,1* 0,012 

N1 (%) 4,3 ± 3,1   5,7 ± 3,6* <0,001 

N2 (%) 54,2 ± 8,7   57,1 ± 11,1* <0,001 

N3 (%) 22,4 ± 7,8   19 ± 8,9* <0,001 

Sono REM (%) 19,2 ± 6,5   18,2 ± 6,7 0,064 

WASO 56,3 ± 45,3    72,9 ± 45,1 <0,001 

TTS ponderado, % (n)    0,022 

Pequeno dormidor 68,5 (525)  80,2 (130)  

Regular 18,8 (144)  14,2 (23)  

Grande dormidor 11,5 (88)  4,3 (7)  

TTS (min) 346,2 ± 76,7   327,5 ± 72,4* 0,005 

Eficiência de sono  82,7 ± 12,5   78,5 ± 13,2* <0,001 

Índice de dessaturação 2,8 ± 3,4   22,9 ± 15,8* <0,001 

Diabetes autorrelatada 2,5%   14,8%* <0,001 

Infarto autorrelatado 1,3%   4,3%* 0,034 

AVC autorrelatado 1,2%   2,5%  0,439 

Sintomas de depressão 8,9 ± 8,4  6,3 ± 6* <0,001 

Sintomas de ansiedade 7,9 ± 8,7  5,8 ± 6,2* 0,003 

Uso de medicamentos, % (n)     

Antidepressivo 5,6 (43)  8 (13) 0,242 

Hipnótico/sedativo 2,9 (22)  4,9 (8) 0,177 
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Antihipertensivo 12,9 (99)  35,2 (57)* <0,001 

Antidiabético 2,7 (20)  14,8 (23)* <0,001 

Anti-inflamatório ou corticoide 6,5 (50)  6,8 (11) 0,902 

Atividade Física, % (n)    0,348 

Diariamente 11,6 (89)  6,8 (11)  

Semanalmente 24,2 (185)  24,7 (40)  

Mensalmente 1,8 (14)  1,9 (3)  

AOS: apneia obstrutiva do sono; IMC: índice de massa corpórea; IAH: índice de apneia-hipopneia; 

REM: movimento rápido dos olhos; SpO2: saturação de oxigênio; TTS: tempo total de sono; WASO: 

tempo acordado após início do sono; p: significância estatística; *p<0,05 comparado ao grupo 

controle ou frequência observada estatisticamente diferente da frequência esperada. 

 

A Figura 4 ilustra a comparação do CMTL ajustado para potenciais 

confundidores em indivíduos com AOS e controles. Como hipotetizado, o grupo 

AOS apresentou um CMTL (1,27 ± 0,1) menor em comparação ao grupo controle 

(1,38 ± 0,1) (F=3,952, gl=928, p=0,047). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Comprimento médio dos telômeros de leucócitos expresso pela média ± erro 
padrão da razão T/S entre os grupos controle (n=766) e apneia obstrutiva do sono (AOS) 
(n=162) após ajustes para idade, índice de massa corpórea, sexo, sintomas de ansiedade, 
sintomas de depressão, tempo total de sono ponderado, diabetes autorrelatada, infarto 
autorrelatado e uso de medicação antihipertensiva. *p=0,047 comparado ao grupo controle. 

 

O modelo linear generalizado mostrou que a AOS foi associada a um 

CMTL menor mesmo após ajustes para sexo, idade, IMC, diabetes autorrelatada, 

infarto autorrelatado, tempo total de sono ponderado, sintomas de depressão e 
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sintomas de ansiedade (B=-0,032; IC=-0,062 - -0,001; p=0,043). As análises de 

post-hoc mostraram que participantes com AOS (1,26 ± 0,1) apresentaram um 

CMTL menor do que o grupo controle (1,30 ± 0,1). A Figura 5 ilustra a 

comparação do CMTL entre a gravidade da AOS classificada de acordo com as 

faixas do IAH e ajustada para sexo, idade, IMC, diabetes autorrelatada, infarto 

autorrelatado, tempo total de sono ponderado, sintomas de depressão e sintomas 

de ansiedade. Os grupos controle (1,31 ± 0,24), 15≤IAH<30 (1,27 ± 0,20), 

30≤IAH<45 (1,24 ± 0,17) e IAH≥45 (1,27 ± 0,17) não apresentaram diferença 

estatisticamente significantes em relação ao CMTL (B=-0,025, IC: -0,088 - 0,038-, 

p=0,437). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Comprimento médio dos telômeros de leucócitos expresso pela média ajustada ± 
erro padrão da razão T/S entre os grupos controle e com apneia obstrutiva do sono (AOS) 
definidas de acordo com as faixas do índice de apneia-hipopneia. Dados ajustados para 
idade, índice de massa corpórea, sexo, sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, 
tempo total de sono ponderado, diabetes autorrelatada, infarto autorrelatado e uso de 
medicação antihipertensiva. Não houve diferença estatisticamente significante entre os 
grupos. 

 

Todas as análises anteriores foram refeitas levando em consideração 

as covariáveis tabagismo e nível socioeconômico e os resultados se mantiveram 

inalterados. Entretanto, devido à redução significativa no tamanho amostral 
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(n=526) optamos por evitar o excesso de ajuste e não as incluímos no modelo 

final. 

Para demonstrar melhor a relevância dos resultados, calculou-se o 

tamanho do efeito de Cohen´s D para avaliar a diferença no CMTL de acordo com 

a idade ou o IAH. Entre as faixas etárias 20-29 anos e 30-40 anos, o tamanho do 

efeito no CMTL foi de 0,17. Na comparação entre controles e o grupo 15≤IAH<30, 

o tamanho do efeito foi de 0,42; entre controle e 30≤IAH≥45, esse dado foi de 

0,59; e entre controle e IAH≥45 foi de 0,51. 

 

Tabela 4. Correlação de Spearman entre o comprimento médio dos telômeros de 

leucócitos e os parâmetros polissonográficos relacionados à apneia obstrutiva 

do sono (AOS) na coorte EPISONO. 

Parâmetros Polissonográficos  Rho p n 

IAH -0,196 <0,001 928 

Índice de dessaturação -0,182 <0,001 771 

SpO2 basal 0,224 <0,001 927 

SpO2 média 0,235 <0,001 928 

SpO2 mínima 0,200 <0,001 928 

Índice de despertares -0,147 <0,001 928 

IAH: índice de apneia-hipopneia; SpO2: saturação percutânea de oxigênio; rho: coeficiente do teste 

de Spearman; p: significância estatística; n: tamanho da amostra. 

 

A Tabela 5 demonstra a correlação entre o CMTL e os parâmetros 

polissonográficos relacionados à AOS na coorte EPISONO. Os resultados 

demonstraram correlações negativas entre o CMTL e as seguintes variáveis: IAH, 

índice de dessaturação e índice de despertares. Por sua vez, o CMTL foi 

correlacionado positivamente com a SpO2 basal, mínima e média. 

 

6.4. Insônia e comprimento dos telômeros 

A Tabela 6 mostra os parâmetros clínicos investigados de acordo com 
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a classificação da insônia seguindo os critérios do DSM-IV. Foi observada 

diferença estatisticamente significante no sexo (χ2= 10,167, gl=1, p=0,001), uma 

vez que o grupo com insônia apresentou maior porcentagem de mulheres. As 

pontuações do IQSP, IGI, sintomas de depressão e sintomas de ansiedade 

apresentaram efeito do grupo (F=632,169, gl=479, p<0,001; F=566,780, gl=490, 

p<0,001; F=30,251, gl=490, p<0,001; F=57,605, gl=490, p<0,001; 

respectivamente). Observou-se maior pontuação no grupo insônia em relação ao 

controle nesses questionários. Encontramos uma frequência maior de uso de 

medicamentos hipnóticos/sedativos (χ2=10,886, gl=1, p=0,002) no grupo insônia 

quando comparado ao grupo controle. 

Em relação às variáveis objetivas derivadas da PSG, houve diferença 

estatisticamente significativa para a latência de sono (F=4,227, gl=432, p=0,040), 

na qual o grupo com insônia apresentou aumento em relação ao grupo controle. 

Além disso, observamos diferença para o índice de despertares (F=4,931, gl=490, 

p=0,027), em que o grupo controle apresentou um índice maior comparado ao 

grupo insônia. Não observamos diferença estatisticamente significante entre os 

grupos para idade (F=0,047, gl=490, p=0,829), IMC (F=0,899, gl=490, p=0,343), 

tabagismo (χ2=4,872, gl=4, p=0,301), classe social (χ2=7,249, gl=4, p=0,123), ESS 

(F=0,386, gl=476, p=0,535), tempo total de sono ponderado (χ2=3,241, gl=2, 

p=0,198), tempo total de sono (F=2,247, gl=490, p=0,135), eficiência de sono 

(F=0,602, gl=490, p=0,438), uso de medicações antidepressiva (χ2=1,328, gl=1, 

p=0,167), antihipertensiva (χ2=0,001, gl=1, p=0,559), antidiabética (χ2=0,835, 

gl=1, p=0,272) e anti-inflamatória ou corticoide (χ2=1,620, gl=1, p=0,145) e a 

frequência de atividade física (χ2=1,295, gl=3, p=0,730).  
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Tabela 5. Média não-ajustada ± desvio padrão e frequência (%) dos parâmetros clínicos da 

coorte EPISONO de acordo com a presença da insônia. 

  

Controle   Insônia 
p 

(n=350)   (n=141) 

Idade (anos) 40,2 ± 13,9   39,9 ± 12,6 0,829 

Homem, % (n) 49,1 (172)   33,3 (47)* 0,001 

IMC (kg/m2) 26,5 ± 5,1   27,0 ± 6,1 0,343 

Tabagismo, % (n)    0,301 

Nunca 58,8 (110)  46,5 (40)  

1 ou 2 vezes 1,6 (3)  2,3 (2)  

Mensalmente 1,1 (2)  3,5 (3)  

Semanalmente 3,7 (7)  4,7 (4)  

Diariamente 34,8 (65)  43 (37)  

Classe Social, % (n)    0,123 

Classe A 15,4 (54)  0,7 (10)  

Classe B 41,1 (144)  41,8 (59)  

Classe C 34,9 (122)  40,4 (57)  

Classe D 8,3 (29)  10,6 (15)  

Classe E 0,3 (1)  0 (0)  

IQSP 3,9 ± 2,1   10,5 ± 3,5* <0,001 

IGI 1,3 ± 0,5   2,7 ± 0,8* <0,001 

ESE 8,6 ± 4,7   9,0 ± 5,5 0,535 

TTS ponderado, % (n)     

Curto dormidor 74,7 (260)  67,4 (93)  

Regular 14,7 (51)  21 (29)  

Longo dormidor 10,6 (37)  11,6 (16)  

TTS objetivo (min) 354,0 ± 74,1   343,1 ± 70,5 0,135 

Eficiência de sono (%) 84,2 ± 11,8   83,3 ± 11,5 0,438 

Latência de sono (min) 13,6 ± 20,6   17,8 ± 19,2* 0,040 

Índice de despertares 14,3 ± 9,7   12,3 ± 7,6* 0,027 

Sintomas de depressão 7,1 ± 7,1   11,6 ± 10,1* <0,001 

Sintomas de ansiedade 5,6 ± 6,3   11,6 ± 10,8* <0,001 

Uso de medicamentos, % (n) 
 

 
 

 Antidepressivo 6,9 (24)   9,9 (14) 0,167 

Hipnótico/Sedativo 1,4 (5)   7,1 (10)* 0,002 

Antihipertensivo 11,4 (40)   11,3 (16) 0,559 

Antidiabético 3,8 (13)   2,2 (3) 0,272 

Anti-inflamatório ou corticoide 4,9 (17)   7,8 (11) 0,145 

Atividade física, % (n) 
 

  
 

0,730 

Diariamente 10,9 (38)  9,9 (14)   

Semanalmente 23,4 (82)  25,5 (36)   

Mensalmente 2 (7)  0,7 (1)   

IMC: índice de massa corpórea; IQSP: índice de qualidade de sono de Pittsburgh; IGI: índice de 

gravidade de insônia; ESE: escala de sonolência de Epworth; DSA: duração de sono autorrelatada; TTS: 

tempo total de sono; p: significância estatística; *p<0,05 comparado com grupo controle. 

 

A Figura 6 ilustra a comparação do CMTL entre os grupos de acordo 

com a presença da insônia DSM-IV ajustada para idade, sexo, sintomas de 
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depressão, sintomas de ansiedade e medicação hipnótica/sedativa. As análises 

mostraram ausência de diferença estatisticamente significante entre os grupos 

controle (1,36 ± 0,23), e insônia (1,35 ± 0,24) (F=0,0,050, gl=490, p=0,823).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Comprimento médio dos telômeros de leucócitos expresso pela média ajustada ± 
erro padrão da razão T/S entre os grupos controle (n=350) e insônia (n=141). Dados 
controlados para idade, sexo, sintomas de depressão, sintomas de ansiedade e medicação 
hipnótica/sedativa. Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos. 

 

A Tabela 7 demonstra a correlação entre o CMTL e os parâmetros 

polissonográficos relacionados à insônia na coorte EPISONO. Os resultados 

revelaram correlação negativa entre o CMTL e WASO. O CMTL foi correlacionado 

positivamente com a eficiência de sono e o TTS. Não foram observadas 

correlações estatisticamente significantes entre o CMTL e a latência de sono, 

latência para o sono REM, porcentagens de N1, N2, N3 e sono REM, média de 

duração de sono autorrelatada (rho=0,002, p=0,942), bem como entre o CMTL e a 

pontuação dos questionários IQSP (rho=-0,003, p=0,934), IGI (rho=-0,005, 

p=0,879) e ESE (rho=0,011, p=0,735). 
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Tabela 6. Correlação de Spearman entre o comprimento médio dos telômeros de 

leucócitos e os parâmetros relacionados à insônia na coorte EPISONO. 

Parâmetros   Rho p n 

WASO -0,129 <0,001 928 

Eficiência de Sono 0,127 <0,001 928 

TTS 0,074 0,023 928 

Latência de Sono -0,045 0,171 928 

Latência de Sono REM 0,018 0,589 919 

N1 0,06 0,069 928 

N2 -0,035 0,287 928 

N3 0,056 0,086 928 

Sono REM  0,019 0,567 928 

TTS ponderado 0,063 0,054 926 

IGI -0,005 0,879 924 

ESE 0,011 0,735 901 

IQSP -0,003 0,934 907 

WASO: tempo acordado após início do sono; TTS: tempo total de sono; DSA: duração de sono 

autorrelatada; IGI: índice de gravidade de insônia; ESE: escala de sonolência de Epworth; IQSP: 

índice de qualidade de sono de Pittsburgh; rho: coeficiente do teste de Spearman; p: significância 

estatística; n: tamanho da amostra. 

 

A Figura 7 ilustra a comparação do CMTL entre a gravidade da insônia, 

classificado de acordo com a pontuação do índice de gravidade de insônia nos 

indivíduos com insônia DSM-IV. Não houve diferença estatisticamente significante 

entre os grupos controle com IGI<7 (1,36 ± 0,23) insônia leve (1,43 ± 0,28), 

insônia moderada (1,34 ± 0,23) e insônia grave (1,39 ± 0,21) para o CMTL 

(F=1,967; gl=132; p=0,144). 
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Figura 7. Comprimento médio dos telômeros de leucócitos expresso pela média ± erro 
padrão da razão T/S entre os grupos controle (n=350), insônia leve (n=43), moderada (n=70) 
e grave (n=20). Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos. 

 

A Figura 8 ilustra a comparação do CMTL entre indivíduos dos grupos 

controle pequeno dormidor (1,35 ± 0,07), controle regular (1,33 ± 0,06), controle 

grande dormidor (1,45 ± 0,08), insônia pequeno dormidor (1,38 ± 0,06), insônia 

regular (1,32 ± 0,06) e insônia grande dormidor (1,28 ± 0,06) após ajustes para 

idade, sexo, sintomas de depressão, sintomas de ansiedade e medicação 

hipnótica/sedativa. O modelo linear generalizado mostrou um efeito 

estatisticamente significante da interação insônia*TTS ponderado no CMTL (β=-

0,143, IC=-0,113 a -0,009, p=0,021). O teste de posthoc mostrou que o grupo 

controle grande dormidor apresentou CMTL maior comparado aos grupos controle 

regular (p=0,010) e insônia grande dormidor (p=0,010). No grupo insônia, nota-se 

um CMTL menor quanto maior o tempo total de sono ponderado. 
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Figura 8. Comprimento médio dos telômeros de leucócitos expresso pela média ± erro 
padrão da razão T/S entre os grupos controle e insônia, de acordo com a categoria do 
tempo total de sono ponderado. Dados controlados para idade, sexo, sintomas de 
depressão, sintomas de ansiedade e medicação hipnótica/sedativa. *p<0,05 comparado ao 
grupo controle longo dormidor. 

 
6.5. Comprimento dos telômeros na insônia associada à AOS 

Ao analisar ambos os distúrbios insônia e AOS, observamos na coorte 

EPISONO que 640 participantes foram classificados como controles, 124 como 

insônia, 145 como AOS e 17 como insônia associada à AOS (insônia+AOS). A 

Tabela 8 mostra os parâmetros clínicos investigados de acordo com essa 

classificação. Foi observada diferença estatisticamente significante entre os 

grupos na idade (F=46,466, gl=925, p<0,001), a qual foi maior no grupo 

insônia+AOS em relação ao grupo insônia (p<0,001). Com relação ao IMC, o 

grupo insônia+AOS apresentou maior pontuação quando comparados aos grupos 

controle e insônia (F=34,476, gl=925, p<0,001). As pontuações do IQSP e IGI 

apresentaram efeito do grupo (F=99,219, gl=907, p<0,001; F=140,058, gl=924, 

p<0,001, respectivamente). No teste posthoc de Bonferroni, encontramos maior 

pontuação do IQSP e IGI no grupo insônia+AOS em relação ao controle. Em 

relação às variáveis objetivas derivadas da PSG, houve diferença 
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estatisticamente significante para o índice de despertares (F=107,624, gl=925, 

p<0,001), o qual foi maior no grupo insônia+AOS em relação ao controle.  

Com relação às variáveis sexo (χ2= 28,753, gl=3, p<0,001), tabagismo 

(χ2=26,867, gl=12, p=0,008), sintomas de depressão (F=12,901, gl=925, p<0,001), 

sintomas de ansiedade (F=16,625, gl=925, p<0,001), tempo total de sono 

ponderado (χ2=14,425, gl=6, p=0,025); (tempo total de sono (F=3,084, gl= 925, 

p=0,027), eficiência de sono (F=5,349, gl=925, p=0,001), uso de medicamentos 

antihipertensivo (χ2= 50,117, gl=3, p<0,001), antidiabético (χ2=43,066, gl=3, 

p<0,001) e hipnóticos/sedativos (χ2=10,914, gl=3, p=0,012); apesar do efeito 

significante, as diferenças encontradas estavam nos grupos insônia ou AOS, não 

havendo efeito aditivo da insônia+AOS sobre essas variáveis.  

Não observamos diferença estatisticamente significante entre os 

grupos para a classe social (χ2=17,050, gl=12, p=0,148), ESE (F=0,861, gl=901, 

p=0,461), latência de sono (F=0,466, gl=925, p=0,706), medicações 

antidepressiva (χ2=7,185, gl=3, p=0,066) e anti-inflamatória ou corticoide 

(χ2=0,594, gl=3, p=0,898). Além disso, não observamos efeito da atividade física 

sobre os grupos (χ2=6,307, gl=9, p=0,709). 
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Tabela 7. Média não-ajustada ± desvio padrão e frequência (%) dos parâmetros clínicos da 

coorte EPISONO de acordo com os grupos controle, insônia, AOS e 

insônia+AOS. 

 Controle Insônia AOS Insônia+AOS p 

 (n=640) (n=124) (n=145) (n=17)  

Idade (anos) 40,7 ± 14,1 38,7 ± 11,8 54,6 ± 12,7 48,7 ± 15,1 <0,001 

Homem, % (n) 43 (275) 31,5 (39) 62,8 (91) 47,1 (8) <0,001 

IMC (kg/m2) 26,2 ± 4,9 26 ± 5,2 30,1 ± 5,9 34,3 ± 7,2 <0,001 

Tabagismo     0,008 

Nunca 53,9 (188) 45,9 (34) 75,6 (68)* 50 (6)  

1 ou 2x/últimos 3 meses 3,2 (11) 2,7 (2) 0 (0) 0 (0)  

Mensalmente 0,9 (3) 4,1 (3) 0 (0) 0 (0)  

Semanalmente 2,9 (10) 5,4 (4) 1,1 (1) 0 (0)  

Diariamente 39,3 (137) 41,9 (31) 23,3 (21) 50 (6)  

Classe Social     0,148 

Classe A 13,1 (84) 6,5 (8) 22,1 (32) 11,8 (2)  

Classe B 37,5 (240) 41,1 (51) 36,6 (53) 47,1 (8)  

Classe C 39,2 (251) 41,9 (52) 33,8 (49) 29,4 (5)  

Classe D 9,7 (62) 10,5 (13) 6,9 (10) 11,8 (2)  

Classe E 0,5 (3) 0 (0) 0,7 (1) 0 (0)  

IQSP 5,4 ± 1,4 10,5 ± 3,4 5,2 ± 3 10,4 ± 3,9 <0,001 

IGI 1,5 ± 0,7 2,7 ± 0,8 1,4 ± 0,6 2,6 ± 0,8 <0,001 

ESE 8,2 ± 4,6 9 ± 5,4 8,3 ± 4,7 9 ± 6,4 0,461 

TTS ponderado, % (n)     0,025 

Curto dormidor 69,8 (444) 66,9 (81) 83,5 (118) 70,6 (12)  

Regular 18,9 (120) 19,8 (24) 12,6 (18) 29,4 (5)  

Longo dormidor 11,3 (72) 13,2 (16) 4,9 (7) 0 (0)  

TTS Objetivo (min) 346,6 ± 77,7 342,7 ± 70,9 325,4 ± 72,6 346 ± 70,1 0,027 

Eficiência de Sono (%) 85,5 ± 17,7 83,6 ± 11,6 78,2 ± 13,4 81,2 ± 10,4 0,001 

Latência de Sono (min) 16,3 ± 22,6 18,4 ± 20 16,9 ± 22,3 13,3 ± 11,2 0,706 

Índice de Despertares 12,8 ± 8,7 10,8 ± 5,8 27,8 ± 14,8 23 ± 10,5 <0,001 

Escore de depressão 8,4 ± 7,8 12,1 ± 10,4 6,1 ± 5 7,8 ± 6,3 <0,001 

Escore de ansiedade 7,3 ± 8 11,5 ± 10,8 5,1 ± 5 12,2 ± 10,6 <0,001 

Uso de medicamentos, % (n)      

Antidepressivo 5 (32) 8,9 (11) 6,9 (10) 17,6 (3) 0,066 

Hipnótico/sedativo 2 (13) 7,3 (9) 4,8 (7) 5,9 (1) 0,012 

Antihipertensivo 13,6 (87) 9,7 (12) 36,6 (53) 23,5 (4) <0,001 

Antidiabético 3 (19) 0,8 (1) 15,1 (21) 12,5 (2) <0,001 

Anti-inflamatório ou corticoide 6,3 (40) 8,1 (10) 6,9 (10) 5,9 (1) 0,898 

Atividade física, % (n)      

Diariamente 11,7 (75) 11,3 (14) 7,6 (11) 0 (0)  

Semanalmente 24,2 (155) 24,2 (30) 22,8 (34) 35,3 (6)  

Mensalmente 2 (13) 0,8 (1) 2,1 (3) 0 (0)  

AOS: apneia obstrutiva do sono; IMC: índice de massa corpórea; IQSP: índice de qualidade de sono de 

Pittsburgh; IGI: índice de gravidade de insônia; ESE: escala de sonolência de Epworth; TTS: tempo total de 

sono; p: significância estatística; *p<0,05 comparado ao grupo insônia. 

 

A Figura 9 ilustra a comparação do CMTL entre indivíduos controles 
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(1,38 ± 0,07), insônia (1,39 ± 0,06), AOS (1,26 ± 0,06) e insônia+AOS (1,32 ± 

0,07) após ajustes para idade, sexo, IMC, tempo total de sono ponderado, 

sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, medicação hipnótica/sedativa, 

antihipertensiva e antidiabética. O modelo linear generalizado não mostrou um 

efeito estatisticamente significante da interação insônia*AOS no CMTL (β=0,030, 

IC=-0,051 a 0,112, p=0,466). O teste de posthoc mostrou que o grupo AOS 

apresentou um CMTL menor comparado aos grupos controle (p=0,008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Comprimento médio dos telômeros de leucócitos expresso pela média ± erro 
padrão da razão T/S entre os grupos controle (n=640), insônia (n=124), AOS (n=145) e 
insônia+AOS (n=17) após ajustes para idade, sexo, IMC, tempo total de sono, sintomas de 
depressão, sintomas de ansiedade, medicação hipnótica/sedativa, antihipertensiva e 
antidiabética. *p<0,05 comparado ao grupo controle. 

 

Todas as análises foram reanalizadas levando em consideração as 

covariáveis tabagismo e nível socioeconômico e os resultados se mantiveram 

inalterados, entretanto devido à redução significativa no tamanho amostral (n= 

525) optamos por evitar o excesso de ajuste e não incluí-las no modelo final. 

 

6.6. Parâmetros de sono associados ao comprimento dos telômeros 

A Tabela 9 representa um modelo de regressão linear considerando a 
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razão T/S como variável dependente. Os resultados mostraram que a idade (β=-

0,27, t=-7,08, p<0,001), IAH (β=-0,28, t=-2,68, p=0,008) e o índice de 

dessaturação (β=-0,21, t=-2,1, p=0,036) foram os preditores mais associados ao 

comprimento dos telômeros em um modelo que explicou cerca de 95% da 

variabilidade da razão T/S. As variáveis excluídas do modelo foram: sexo, IMC, 

eficiência de sono e índice de despertares. 

 
Tabela 8. Modelo de regressão linear considerando a razão T/S como variável dependente 

e os parâmetros relacionados ao sono como variáveis independentes após ajuste 

para idade. 

Variáveis β t p 

Idade -0,27 -7,08 <0,001 

Índice de dessaturação -0,21 -2,1 0,036 

Sexo 0,05 1,36 0,172 

IMC 0,03 0,71 0,480 

IAH -0,28 -2,7 0,008 

Eficiência de Sono -0,02 -0,51 0,611 

Índice de Despertares 0,02 0,34 0,736 

SpO2: saturação de oxigênio; IMC: índice de massa corpórea; IAH: índice de apneia-hipopneia; β: 

coeficiente da regressão; t: estatística t; p: significância estatística. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  DISCUSSÃO 
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O presente trabalho mostrou que a AOS foi associada a um menor 

CMTL, independentemente da gravidade. Com relação à insônia, não 

observamos uma associação significativa com o CMTL. Entretanto, ao estratificar 

os indivíduos de acordo com o tempo de duração de sono, identificamos que 

dentre os grandes dormidores (>8 horas), aqueles com insônia apresentaram um 

CMTL menor em relação aos controles. Ainda, quando associada à AOS, a 

insônia não resultou em um menor CMTL. Com relação aos fatores preditores do 

CMTL, a hipóxia durante o sono parece ser um dos principais contribuintes para o 

menor comprimento de telômeros. 

 

7.1. Apneia obstrutiva do sono 

Observamos que a AOS foi associada a uma diminuição no CMTL em 

comparação a indivíduos controles em uma amostra epidemiológica da cidade de 

São Paulo. Observou-se também que o CMTL foi correlacionado com a 

fragmentação de sono e parâmetros relacionados à hipóxia, sendo esse último - 

representado pelo índice de dessaturação - um dos preditores mais importantes 

do CMTL após a idade. Entretanto não observamos um efeito estatisticamente 

significante da gravidade da AOS no CMTL. Apesar de evidências na literatura 

apontarem para uma associação entre distúrbios respiratórios de sono e CMTL 

(Boyer et al., 2016; Choi et al., 2016; Shin et al., 2016), o presente estudo 

descreveu a associação entre o CMTL e os principais parâmetros patofisiológicos 

da AOS utilizando métodos objetivos em uma amostra populacional. 

Sabe-se que a AOS é capaz de estimular o estresse oxidativo e a 

inflamação, bem como ativar o sistema nervoso simpático e contribuir com a 

disfunção endotelial por meio de mecanismos ligados diretamente à fragmentação 
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de sono e à hipóxia intermitente (Nair et al., 2011; Zhang et al., 2012; Almendros 

et al., 2014; Carreras et al., 2014; Gileles-Hillel et al., 2014; Zhang et al., 2014). 

Os principais fatores associados à fisiopatologia da AOS contribuem com a 

exacerbação da inflamação e das vias de estresse oxidativo (Lavie, 2015). 

Estudos em modelos animais demonstraram que a hipóxia intermitente gera 

dessaturações de oxigênio recorrentes no sangue e mudanças na disponibilidade 

de oxigênio em diversos tecidos. Essas alterações, por sua vez, induzem o 

aumento de citocinas pró-inflamatórias bem como o desbalanço entre os sistemas 

pró-oxidantes e anti-oxidantes, resultando em uma produção excessiva de EROs 

(Lavie, 2003). De maneira semelhante, a fragmentação de sono promove um 

aumento na expressão e ativação da nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato 

(NADPH) oxidase, enzima considerada a maior fonte de geração de EROs na 

AOS (Lavie, 2015). 

Barcelo e colaboradores (2010) demonstraram pela primeira vez que 

pacientes com AOS apresentavam CMTL menor quando comparados aos 

controles, mesmo após ajustes para confundidores. Entretanto, assim como no 

presente estudo, os autores não encontraram uma associação entre a gravidade 

da AOS e o CMTL (Barcelo et al., 2010). Em um estudo transversal, Savolainen e 

colaboradores (2014) investigaram se o histórico de AOS ou ronco primário 

estaria associado ao CMTL na idade adulta. Registros derivados do estudo 

Helsinki Birth Cohort foram utilizados e o diagnóstico da AOS foi baseado na 

classificação internacional de doenças. Os autores observaram que participantes 

com um possível histórico de AOS apresentaram um CMTL menor que indivíduos 

controles, enquanto que indivíduos com um histórico de ronco primário não 

apresentaram diferenças no CMTL em relação aos controles. Esses dados foram 
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os primeiros a sugerir que a AOS poderia ser um fator de risco específico para a 

redução do CMTL (Savolainen et al., 2014). Entretanto, Kim et al. (2010), em um 

estudo investigando a relação entre o CMTL e a AOS em crianças, demonstraram 

que crianças com AOS tinham um CMTL maior quando comparadas a crianças 

controles. Os autores hipotetizaram que a AOS poderia induzir uma mobilização 

precoce de células-tronco mesenquimais e isso poderia causar um efeito protetor 

quando estimulado pela hipóxia e mediadores inflamatórios em crianças. Além 

disso, pacientes com AOS exibem linfócitos em um estado altamente ativo e o 

fato dessas células poderem expressar telomerase poderia explicar a preservação 

do CMTL em crianças com AOS (Kim et al., 2010). Somado a isso, a idade dos 

participantes e os instrumentos subjetivos utilizados para caracterizar a AOS no 

estudo de Kim e colaboradores (2010) são fatores que poderiam explicar em parte 

as inconsistências encontradas. 

O comprimento dos telômeros é um biomarcador do envelhecimento 

muito sensível a estressores externos. Embora uma série de mecanismos seja 

necessária para causar alterações substanciais no comprimento dos telômeros, à 

medida que os seres humanos envelhecem, o CMTL diminui e o risco de 

mortalidade aumenta. Assim, uma alteração pequena no CMTL causa um impacto 

funcional maior do que a sua magnitude absoluta pode sugerir. A variação média 

observada no CMTL entre grupos controle e 30≤IAH<45 teve um tamanho de 

efeito de 59%, efeito numericamente maior do que o tamanho do efeito 

encontrado no CMTL em grupos com diferença de 10 anos de idade (17%). 

Assim, acreditamos que a AOS pode contribuir para o encurtamento do 

comprimento dos telômeros, e assim promover o envelhecimento acelerado.  

Os dados encontrados encorajam estudos prospectivos e 
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experimentais visando fornecer as possíveis vias moleculares relacionadas à AOS 

e ao CMTL, independentemente do envelhecimento. Como uma hipótese 

especulativa, podemos argumentar que um possível mecanismo que associa a 

AOS e o comprimento dos telômeros se baseia na cascata de eventos 

envolvendo hipóxia intermitente levando ao aumento na produção de EROs e 

citocinas pró-inflamatórias. 

Um dos mecanismos associados a uma maior taxa de atrito telomérico 

é a inflamação (Zhang et al., 2016). A inflamação sistêmica crônica aumenta o 

turnover dos leucócitos. Esse evento leva à ativação das células-tronco 

hematopoieticas, aumentando a replicação celular e consequentemente 

encurtando os telômeros (Burns et al., 2000). Além disso, a citocina pró-

inflamatória fator de necrose tumoral (TNF)-α pode promover o encurtamento dos 

telômeros por seu papel na regulação da telomerase (Khan et al., 2012). 

Evidências apontam também para uma associação entre telômeros curtos e 

concentrações elevados de interleucina-6 e TNF-α (O’Donovan et al., 2011). O 

encurtamento dos telômeros por dano oxidativo é outra razão para o aumento da 

perda dos telômeros (Ludlow et al., 2014). As sequências ricas em guanina são 

mais propensas ao estresse oxidativo, levando a formação da molécula 8-oxo-7,8-

dihidro-2’-deoxiguanosina (8-oxoD) nas sequências GGG, e quando quebradas, 

levam a perda de grandes segmentos dos telômeros em divisões celulares 

subsequentes (Kawanishi e Oikawa, 2004). Além disso, o aumento de 

substâncias pró-oxidantes pode afetar a capacidade de ligação das proteínas do 

shelterin complex, mecanismo pelo qual há uma disfunção dos telômeros e 

subsequente senescência celular (Sun et al., 2015). 
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7.2. Insônia 

O presente trabalho não observou uma associação entre a insônia e o 

CMTL. Apesar de raros, os estudos presentes na literatura têm demonstrado uma 

associação significativa entre a insônia e o CMTL reduzido (Garland et al., 2014; 

Carroll et al., 2016a). Entretanto, encontramos uma associação significante entre 

a interação insônia e tempo total de sono ponderado e o CMTL reduzido. 

Os processos biológicos que podem potencialmente explicar a 

associação entre a insônia e um CMTL menor se baseiam na importância do sono 

na regulação homeostática das vias oxidativas e inflamatórias (Reimund, 1994). É 

bem estabelecido que um sono inadequado eleve o risco para o desenvolvimento 

de doenças associadas ao envelhecimento e mortalidade (Mazzotti et al., 2012a). 

As bases moleculares que podem contribuir para o envelhecimento nessas 

circunstâncias incluem o dano à célula e ao DNA, a exacerbação da inflamação e 

o encurtamento dos telômeros (Jackowska et al., 2012; Irwin et al., 2015; Carroll 

et al., 2016c).  

Garland e colaboradores (2014) estudaram a associação entre insônia 

e comprimento dos telômeros em uma população de mulheres na pós-menopausa 

que sobreviveu ao câncer de mama. Nesse estudo, a insônia foi classificada de 

acordo com a pontuação do IGI, considerando o grupo sem insônia com uma 

pontuação de IGI<7, insônia moderada 15≥IGI<21, e insônia grave 22≥IGI<28; e o 

comprimento dos telômeros foi mensurado através da técnica de polimorfismo no 

comprimento de fragmentos de restrição. Os autores encontraram um 

comprimento dos telômeros menor em mulheres que apresentavam insônia 

moderada a grave quando comparadas às mulheres sem insônia. Entretanto, a 

gravidade da insônia não teve efeito estatisticamente significante sobre o 



D i s c u s s ã o  

63  

comprimento dos telômeros (Garland et al., 2014). No presente estudo, avaliamos 

tanto a correlação da pontuação do IGI com o CMTL quanto o efeito da gravidade 

da insônia pelos pontos de corte do IGI sobre o CMTL, e também não 

observamos diferença estatisticamente significante.  

De maneira semelhante, Carroll e colaboradores investigaram essa 

associação em uma amostra de idosos. Os critérios do DSM-IV e da classificação 

internacional dos distúrbios de sono foram utilizados para o diagnóstico da 

insônia; e o CMTL foi mensurado pela técnica de PCR. Os autores observaram 

telômeros mais curtos em indivíduos idosos com insônia na faixa de 70 a 80 anos 

comparados aos controles sem insônia e na mesma faixa etária. Entretanto, no 

grupo de idosos com idade entre 60 e 69 anos essa diferença não foi observada 

(Carroll et al., 2016a). Em contraste, nossos achados não revelaram efeito 

estatisticamente significante da insônia sobre o CMTL. Esses resultados, apesar 

de conflitantes, podem ser explicados em parte pelos tipos de amostra estudados 

(sobreviventes de câncer de mama, idosos e população adulta), pelas técnicas 

diferentes utilizadas para a mensuração dos telômeros (PCR e polimorfismo no 

comprimento de fragmentos de restrição) e pelos critérios diagnósticos 

empregados para o diagnóstico da insônia (classificação internacional dos 

distúrbios de sono, DSM-IV e questionário IGI).  

Quanto à duração de sono, a literatura sugere que uma duração menor 

de sono está associada a um CMTL menor (Prather et al., 2011; Liang et al., 

2011; Parks et al., 2011; Jackowska et al., 2012; Cribbet et al., 2014; Lee et al., 

2014). Entretanto, esta interpretação precisa ser vista de maneira cautelosa, pois 

esses estudos avaliaram o CMTL e o sono em sexos, faixas etárias e condições 

de saúde diferentes. Além disso, esses estudos se basearam em questionários 



D i s c u s s ã o  

64  

autoaplicáveis para avaliar a duração e qualidade de sono, o que pode afetar a 

acurácia dos achados. Utilizando registros provenientes da PSG, encontramos no 

presente estudo correlações negativas entre o CMTL e o índice de despertares e 

WASO. Como esperado, correlações positivas entre o CMTL e a eficiência de 

sono e tempo total de sono foram observadas.  

Levando em consideração que a insônia e o tempo total de sono 

reduzido podem desencadear um desbalanço nas vias da cascata inflamatória e 

do balanço de substâncias oxidativas, aumentar os níveis de citocinas pró-

inflamatórias e substâncias pró-oxidantes (Vgontzas et al., 2002; Irwin, 2015), 

havíamos hipotetizado que a insônia poderia afetar negativamente o CMTL (Gulec 

et al., 2012) e que quando associado a um tempo total de sono reduzido, 

promoveria uma exacerbação desse encurtamento. O declínio acelerado no 

CMTL é um preditor importante para um maior risco de progressão de doenças e 

mortalidade (para revisão ver Blackburn et al., 2015). Sendo assim, o 

envelhecimento celular poderia ser o mecanismo através do qual a insônia 

aumentaria o risco para doenças associadas ao envelhecimento (Carroll et al., 

2016a). 

Em contraste, quando a duração de sono, mensurada pelo tempo total 

de sono ponderado, foi associada à insônia encontramos um resultado oposto, ou 

seja, um CMTL menor em insones grande dormidores. Os pacientes com insônia 

geralmente se queixam da dificuldade de iniciar ou manter o sono ou do sono 

não-restaurador, o que resulta em alguma forma de incapacidade diurna (Edinger, 

2004). Entretanto, em comparação com os registros polissonográficos, os insones 

tendem a superestimar seu tempo de vigília e, consequentemente, subestimam a 

quantidade de tempo que dormem (Carskadon et al., 1976). Ainda assim, estudos 
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baseados em auto-relatos não mostram uma relação linear consistente entre a 

duração do sono e a insônia. Verificou-se que os sintomas de insônia foram 

relatados mais frequentemente por pequenos dormidores (4-6 h) e grandes 

dormidores (9-10 h), em comparação com aqueles que relataram duração do 

sono no intervalo intermediário (7-8 h) (Grandner e Kripke, 2004).  

Na literatura, os efeitos adversos de uma duração curta de sono já são 

bem descritos. A diminuição do tempo do sono foi associada à redução da função 

imunológica (Wright et al., 2006), aumento no índice de massa corpórea (Bjorvatn 

et al., 2007) e doenças cardiometabólicas (Knutson, 2010). Além disso, o WASO 

aumentado mostrou predizer a mortalidade 13 anos mais tarde (Dew et al., 2003). 

Por outro lado, a associação entre duração de sono longa e mortalidade também 

é frequentemente reportada. Em comparação a dormidores regulares, aqueles 

que dormiam 10 horas ou mais apresentaram um risco relativo de mortalidade de 

1,5 a 1,8 na coorte de Framingham (Gottlieb et al., 2010). Entretanto, não é claro 

se a associação de duração de sono longa e mortalidade é causal ou 

simplesmente reflete o efeito de fatores subjacentes que influenciam hábitos de 

sono. Ao contrário dos pequenos dormidores, não há hipóteses convincentes 

sobre o mecanismo para a associação entre grandes dormidores e doença. Em 

um artigo de revisão, alguns mecanismos que associam duração de sono longa e 

doenças e/ou mortalidade foram propostos: aumento na fragmentação de sono, 

má percepção do sono, alteração nos níveis de citocinas e uma diminuição à 

exposição de estressores leves que levam a desafios fisiológicos benéficos 

(Grandner e Drummong, 2007) .Entretanto, existem poucos dados experimentais 

a partir dos quais podemos fazer inferências.  



D i s c u s s ã o  

66  

Um estudo observou uma associação linear positiva entre a duração 

longa de sono e os níveis de 2 citocinas pró-inflamatórias: a proteína C reativa 

(PCR) e a IL-6. Adicionalmente, foi observada uma tendência semelhante para os 

níveis de TNF-α (Patel et al., 2009). Esses resultados são consistentes com os 

achados do Nurses Health Study, no qual as mulheres relatando tempos de sono 

habituais ≥9 horas tinham níveis de PCR 44% maiores do que as mulheres que 

dormiam 8 horas (Ayas et al., 2003). A IL-6 é o estímulo primário para a produção 

de PCR pelo fígado. Portanto, a associação entre a duração de sono e PCR pode 

ser secundária ao efeito sobre a IL-6. A ativação dessas vias de inflamação pode 

ter consequências importantes. As elevações nos níveis de PCR e IL-6 foram 

encontradas por predizer um risco aumentado de resultados adversos para a 

saúde, como infarto do miocárdio e diabetes (Ridker e Morrow, 2003; Brunner et 

al., 2008). Assim, por essas vias, a insônia associada ao tempo total de sono 

longo pode relacionar-se aos mecanismos de regulação do comprimento 

telomérico.  

É importante ressaltar que a interpretação dos fatores relacionados ao 

CMTL deve ser feita com cuidado, pois nem sempre a relação encontrada é 

direta. Sabe-se que telômeros longos estão associados com a atenuação do 

envelhecimento, mas também a vários tipos de câncer (Blackburn et al., 2015). É 

bem postulado que o CMTL diminui com o envelhecimento e que as doenças 

relacionadas à idade podem desempenhar um papel na aceleração desse 

processo. Além disso, níveis cumulativos de estresse oxidativo e inflamação 

também podem influenciar o comprimento dos telômeros (Aubert, 2008). Sendo 

assim, as diferentes características da insônia, como tempo de exposição, 

gravidade e tipo de queixa (dificuldade em iniciar ou manter o sono e despertar 
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precoce) podem causar efeitos distintos no CMTL. Portanto, mais estudos são 

necessários a fim de promover uma compreensão melhor da associação entre a 

insônia e as vias moleculares do envelhecimento, especialmente as ligadas à 

manutenção do comprimento dos telômeros. 

 

7.3. Insônia associada à apneia obstrutiva do sono 

Ao analisar a possível associação incremental entre os distúrbios de 

insônia e AOS sobre o CMTL, nós não observamos um efeito de interação 

estatisticamente significante na coorte EPISONO. Nessa análise, nem a insônia 

nem a insônia+AOS foram estatisticamente diferentes do controle, apenas a AOS 

se mostrou efetiva em associar-se a redução do CMTL comparado ao grupo 

controle. 

A insônia como comorbidade associada à AOS foi descrita 

primeiramente por Guilleminault e colaboradores (Guilleminault et al., 1973). 

Estudos posteriores demonstraram que cerca de 50% dos pacientes 

diagnosticados com AOS apresentavam algum sintoma de insônia significativo 

(Krakow et al., 2001); e que a morbidade de pacientes que apresentavam ambos 

esses distúrbios era maior do que naqueles com apenas 1 distúrbio de sono 

somente (Bianchi et al., 2013). Além disso, pacientes com ambos os distúrbios de 

sono geralmente apresentam efeitos aditivos nas queixas de sono e no prejuízo 

diurno (Li et al., 2015). 

Os mecanismos que relacionam a insônia e a AOS podem pertencer a 

uma via bidirecional. Propõem-se 3 mecanismos potenciais: que a insônia pode 

exacerbar ou contribuir para o desenvolvimento da AOS; a AOS pode contribuir 

para o desenvolvimento da insônia; e a insônia e a AOS estão em uma associação 
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recíproca em que cada distúrbio exacerba o outro (Lack e Sweetman, 2016).  

Evidências sugerem que o “hiperdespertar” (do inglês: hyperarousal) 

crônico, condição associada à insônia, pode prolongar a transição entre a vigília e o 

sono, aumentando assim a proporção do período de sono mais propenso a eventos 

de apneia, e consequentemente aumentando o IAH (Ratnavadivel et al., 2009). 

Outro mecanismo proposto é que a fragmentação de sono causada pela insônia 

pode estar associada a um prejuízo no drive ventilatório, que é um dos 

mecanismos sugeridos por ter um papel importante na patogênse dos distúrbios 

respiratórios do sono (Smales et al., 2015; Subramani et al., 2017). Da mesma 

forma, a AOS pode levar ao desenvolvimento de sintomas de insônia. Eventos 

respiratórios recorrentes e despertares causados por apneias que acontecem na 

transição do sono para a vigília podem ser percebidos como uma vigília contínua. É 

comum observar esse mesmo padrão em pacientes com insônia, no qual há uma 

má percepção do sono ocorrido antes do despertar, superestimando o tempo 

acordado durante o período de sono (Mercer et al., 2002; Lack e Sweetman, 2016). 

Diante dessas evidências, o presente trabalho hipotetizou que os 

distúrbios de insônia e AOS, quando associados, poderiam estar relacionados a um 

maior atrito telomérico e consequente redução do CMTL, pois os sintomas 

naqueles com ambos os distúrbios seriam mais evidenciados. Entretanto, com o 

resultado obtido, observamos que na coorte EPISONO o distúrbio de sono que 

mais contribuiu para o encurtamento do CMTL foi a AOS, sugerindo não haver um 

efeito da insônia no encurtamento telomérico.  

É preciso considerar como limitação dessa análise o tamanho amostral 

reduzido (grupo insônia+AOS= 17). Sendo assim, é possível que com um estudo 

longitudinal consigamos observar com maior acurácia esse possível efeito 
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potencializador por permitir uma avaliação da variação do comprimento telomérico 

ao longo do tempo frente à exposição de ambos os distúrbios de sono. 

 

7.4. Parâmetros de sono associados ao comprimento dos telômeros 

Com relação aos resultados das análises multivariadas, observou-se 

que a hipóxia foi o parâmetro relacionado à AOS que mais importantemente foi 

associado à variabilidade do CMTL em nossa amostra populacional, uma vez 

que apenas o IAH e o índice de dessaturação permaneceram como preditores 

significantes do CMTL juntamente da idade. As variáveis associadas à 

fragmentação de sono, como índice de despertares e eficiência de sono não 

entraram no modelo. Corroborando nossos resultados, Boyer e colaboradores 

(2016) observaram em uma amostra de homens de meia idade que a hipóxia 

intermitente, via índice de dessaturação de oxigênio, foi um fator preditor do 

encurtamento telomérico, mesmo após controle para variáveis confundidoras 

(Boyer et al., 2016). Similarmente, Choi e colaboradores encontraram uma 

associação significativa entre a AOS e um CMTL menor, aumentando o risco de 

alterações na substância branca cerebral em uma coorte de idosos (Choi et al., 

2016). 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. LIMITAÇÕES 
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Este estudo apresenta algumas limitações. Primeiramente, o desenho 

transversal não permite inferir causalidade, apenas associação. Em 2º lugar, não 

houve uma noite de adaptação para PSG. No entanto, estudos mostram boa 

concordância entre a primeira e a segunda noite de PSG para eventos 

respiratórios (Newell et al., 2012). Em 3º lugar, sabe-se que o comprimento dos 

telômeros e sua resposta ao estresse variam de acordo com o tecido, isto é, as 

células de vida mais curta podem ser mais expressivas quanto aos fatores 

genéticos, enquanto as células de vida longa podem ser mais expressivas para 

efeitos de comorbidades como a AOS e a insônia (Blackburn et al., 2015). 

Assim, como no presente estudo o comprimento dos telômeros foi medido em 

leucócitos (células de curta duração), pudemos observar um efeito sistêmico dos 

distúrbios de sono sobre o comprimento dos telômeros. Entretanto, podemos 

supor que os resultados poderiam ser mais expressivos se feitos em outras 

células-alvo.  

 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CONCLUSÕES 
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Em conclusão, nossos achados mostraram que a AOS está associada 

com o menor comprimento dos telômeros de maneira independente da 

gravidade. Com relação à insônia, não observamos um efeito significativo no 

comprimento dos telômeros. Entretanto, dentre os grandes dormidores, a 

presença de insônia foi associada a um CMTL menor. Ainda, indivíduos com 

insônia e AOS não apresentaram um CMTL menor. No que diz respeito aos 

fatores preditores do CMTL, embora a qualidade e a duração de sono sejam 

importantes, a hipóxia durante o sono parece ser um dos principais contribuintes 

para o menor comprimento de telômeros. Portanto, o presente estudo fornece 

substratos para uma possível associação entre a fisiopatologia da AOS e da 

interação entre a insônia e duração de sono levando à ativação de vias 

moleculares do envelhecimento celular relacionadas ao comprimento dos 

telômeros. Dessa forma, estudos prospectivos e experimentais são essenciais 

para estabelecer uma relação causal entre esses distúrbios de sono e o 

encurtamento dos telômeros, bem como elucidar a direção dessa associação e 

de seus mecanismos relacionados. 
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Anexo 1 – Carta de aprovação do projeto no Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP (CEP n° 1150/2015). 
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Anexo 2. Resultado do gel de agarose 1% referente às amostras 1 a 38 

provenientes da coorte EPISONO e submetidas à eletroforese. Notam-se apenas 

amostras íntegras. 

 

 

 

Anexo 3. Resultado do gel de agarose 1% referente às amostras 39 a 101 provenientes 

da coorte EPISONO e submetidas à eletroforese. Notam-se apenas amostras íntegras. 
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Anexo 4. Resultado do gel de agarose 1% referente às amostras 102 a 170 

provenientes da coorte EPISONO e submetidas à eletroforese. Nota-se que a 

amostra em destaque com um retângulo branco (amostra 129) encontra-se com seu 

material genômico degradado. 

 

 

Anexo 5. Resultado do gel de agarose 1% referente às amostras 171 a 240 

provenientes da coorte EPISONO e submetidas à eletroforese. Notam-se apenas 

amostras íntegras. 
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Anexo 6. Resultado do gel de agarose 1% referente às amostras 241 a 308 

provenientes da coorte EPISONO e submetidas à eletroforese. Notam-se apenas 

amostras íntegras. 

 

 

 

 
 

Anexo 7. Resultado do gel de agarose 1% referente às amostras 309 a 378 

provenientes da coorte EPISONO e submetidas à eletroforese. Notam-se apenas 

amostras íntegras. 
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Anexo 8. Resultado do gel de agarose 1% referente às amostras 379 a 448 

provenientes da coorte EPISONO e submetidas à eletroforese. Notam-se apenas 

amostras íntegras. 

 

 

 

Anexo 9. Resultado do gel de agarose 1% referente às amostras 449 a 518 

provenientes da coorte EPISONO e submetidas à eletroforese. Notam-se apenas 

amostras íntegras. 
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Anexo 10. Resultado do gel de agarose 1% referente às amostras 519 a 588 

provenientes da coorte EPISONO e submetidas à eletroforese. Notam-se apenas 

amostras íntegras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11. Resultado do gel de agarose 1% referente às amostras 589 a 658 

provenientes da coorte EPISONO e submetidas à eletroforese. Notam-se que as 

amostras em destaque com um retângulo branco (amostras 608, 609, 610, 611 e 

615) encontram-se com seu material genômico degradado. 
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Anexo 12. Resultado do gel de agarose 1% referente às amostras 659 a 728 

provenientes da coorte EPISONO e submetidas à eletroforese. Nota-se que a 

amostra em destaque com um retângulo branco (amostra 728) encontra-se com seu 

material genômico degradado. 

 

 

Anexo 13. Resultado do gel de agarose 1% referente às amostras 729 a 798 

provenientes da coorte EPISONO e submetidas à eletroforese. Notam-se que as 

amostras em destaque com um retângulo branco (amostras 729, 730, 731, 732, 733, 

734 e 735) encontram-se com seu material genômico degradado. 
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Anexo 14. Resultado do gel de agarose 1% referente às amostras 799 a 861 

provenientes da coorte EPISONO e submetidas à eletroforese. Notam-se apenas 

amostras íntegras. 

 

 

Anexo 15. Resultado do gel de agarose 1% referente às amostras 862 a 924 

provenientes da coorte EPISONO e submetidas à eletroforese. Notam-se que as 

amostras em destaque com um retângulo branco (amostras 729, 730, 731, 732, 733, 

734 e 735) encontram-se com seu material genômico degradado. 
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Anexo 16. Resultado do gel de agarose 1% referente às amostras 925 a 948 

provenientes da coorte EPISONO e submetidas à eletroforese. Notam-se apenas 

amostras íntegras. 
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Anexo 17 – Histórico escolar da aluna do dia 24/05/2017. 
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Anexo 18 – Artigo científico publicado a partir de parte dessa dissertação. 

 

 

 
 

 


