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RESUMO 

 

Farias Tempaku, P. Efeito da apneia obstrutiva do sono sobre o comprimento 

telomérico e seus mecanismos associados. 2022. 103p. Tese (Doutorado) - 

Departamento de Psicobiologia. Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 

Brasil. 

 

A apneia obstrutiva do sono (AOS) é um distúrbio de sono de elevada prevalência 

e morbidade. Dentre os fatores associados à sua fisiopatologia, destaca-se o papel 

da hipóxia intermitente, a qual contribui com o desenvolvimento do estresse 

oxidativo e da inflamação. Sabe-se que níveis cumulativos desses fatores 

influenciam negativamente a porção final do cromossomo, denominada telômero. 

Portanto, hipotetizamos que a AOS seja capaz de acelerar o processo de 

envelhecimento por meio do encurtamento telomérico mediado por marcadores 

inflamatórios e oxidativos. Assim, o objetivo do presente trabalho foi investigar o 

efeito da AOS e do seu tratamento com aparelho de pressão contínua positiva nas 

vias aéreas (CPAP) sobre a variação do comprimento dos telômeros e seus 

mecanismos associados. Foi conduzido um estudo clínico randomizado duplo-

cego e sham- controlado com duração de 6 meses. Recrutamos participantes do 

sexo masculino, com diagnóstico de AOS (índice de apneia-hipopneia ≥20/hora), 

idade entre 35-65 anos e índice de massa corpórea <35 kg/m2; os quais foram 

randomizados para uso de CPAP ou sham-CPAP ao longo de 6 meses. Os 

participantes realizaram 7 visitas (basal e após 1, 2, 3, 4, 5 e 6 meses), nas quais 

foram submetidos à avaliação clínica e otorrinolaringológica, aplicação de 

questionários de sono, polissonografia e coleta de sangue para extração de DNA 

e mensuração do comprimento médio dos telômeros de leucócitos (CMTL), bem 

como ensaios de quantificação de mediadores inflamatórios, metabólicos e 

oxidativos. Dentre a amostra total (n=127) que entramos em contato no período de 

coleta, cumpriram os critérios de inclusão e exclusão e participaram do protocolo 

46 indivíduos (36,2%), sendo 30 (65,2%) para o grupo CPAP e 16 (34,8%) para o 

grupo sham-CPAP. No geral, os grupos foram homogêneos nas avaliações 

basais, inclusive no CMTL (p=0,106). A adesão apresentada durante a 

intervenção foi de 5,29 ± 1,09 no grupo sham-CPAP e de 5,71 ± 0,19 no grupo 
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CPAP. Após 6 meses de intervenção, observamos um efeito estatisticamente 

significativo do tratamento (p=0,001) sob o CMTL, em que o grupo sham-CPAP 

(1,0117 ± 0,1552, 0,9457 ± 0,0747, 0,8482 ± 0,2163) apresentou uma redução 

mais expressiva do que o grupo CPAP (1,0960 ± 0,1122, 1,0521 ± 0,1094, 1,0675 

± 0,1225) comparando as médias das Visitas 1, 4 e 7. Além disso, encontramos 

uma correlação negativa entre os deltas CMTL e delta TNF-α da Visita 7 e Visita 1 

(rho=- 0,216, p=0,003), devido à intervenção sham-CPAP (rho=-0,383, p=0,009) 

em relação ao uso de CPAP (rho=0,021, p=0,800). Podemos concluir que o CPAP, 

ao compararmos com o placebo sham-CPAP, causou um efeito na estabilidade do 

CMTL, potencialmente pela modulação do TNF-α. 

 

Palavras-chave: Apneia obstrutiva do sono, Sono, Telômeros, CPAP, 

Envelhecimento. 
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ABSTRACT 

 

Farias Tempaku, P. The effect of obstructive sleep apnea on telomere length 

and its associated mechanisms. 2022. 103p. PhD thesis - Department of 

Psychobiology. Universidade Federal de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil. 

 

Obstructive sleep apnea (OSA) is a high prevalent and morbid sleep disorder. 

Among the factors associated with its pathophysiology, the role of intermittent 

hypoxia stands out, which contributes to the development of oxidative stress and 

inflammation. It is known that cumulative levels of these factors negatively influence 

the final portion of the chromosome, known as telomere. Therefore, we 

hypothesized that OSA can accelerate the aging process through telomeric 

shortening mediated by inflammatory and oxidative markers. Thus, the aim of the 

present study was to investigate the effect of OSA and its treatment with a 

continuous positive airway pressure (CPAP) on the variation of telomere length 

and its associated mechanisms. A 6-month randomized double-blind, sham-

controlled clinical trial was conducted. We recruited male participants, diagnosed 

with OSA (apnea-hypopnea index ≥20/hour), aged between 35-65 years and body 

mass index <35 kg/m2; which were randomized to use CPAP or sham-CPAP for 6 

months. Participants underwent 7 visits (baseline and after 1, 2, 3, 4, 5 and 6 

months), in which they underwent clinical and otorhinolaryngological evaluation, 

application of sleep questionnaires, polysomnography and blood collection for 

DNA extraction and the measurement of mean leukocyte telomere length (LTL), as 

well as assays for quantification of inflammatory, metabolic and oxidative 

mediators. Among the total sample (n=127) that we contacted during the collection 

period, 46 individuals (36.2%) met the inclusion and exclusion criteria and 

participated in the protocol, among them 30 (65.2%) were randomized to CPAP 

group and 16 (34.8%) to sham-CPAP group. Overall, the groups were 

homogeneous at baseline, including LTL (p=0.106). Adherence during the 

intervention was 5.29 ± 1.09 in the sham-CPAP group and 5.71 ± 0.19 in the 

CPAP group. After 6 months of intervention, we observed a statistically significant 

effect of the treatment (p=0.001) on LTL, which the sham-CPAP group (1.0117 ± 

0.1552, 0.9457 ± 0.0747, 0.8482 ± 0, 2163) showed a more significant reduction 
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than the CPAP group (1.0960 ± 0.1122, 1.0521 ± 0.1094, 1.0675 ± 0.1225) 

comparing the means of Visits 1, 4 and 7. We found a negative correlation 

between the LTL and TNF-α deltas of Visit 7 and Visit 1 (rho=- 0.216, p=0.003), due 

to the sham-CPAP intervention (rho=-0.383, p=0.009) in comparison to the use of 

CPAP (rho=0.021, p=0.800). We can conclude that CPAP, when compared with 

placebo sham-CPAP, caused an effect on the stability of the LTL, potentially by 

modulating TNF-α levels. 

 

Keywords: Obstructive sleep apnea, Sleep, Telomeres, CPAP, Aging. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. INTRODUÇÃO 



Introdução 

2 

 

 

 

1.1. Apneia Obstrutiva do sono 

 
A apneia obstrutiva do sono (AOS) é um distúrbio respiratório do sono 

que constitui um problema de saúde pública relevante devido à sua alta prevalência 

e morbidade (1-3). Caracteriza-se por episódios repetitivos de obstruções completas 

(apneias) ou obstruções parciais das vias aéreas superiores (hipopneias) que 

ocorrem durante o sono. A AOS é comumente associada a quedas na saturação 

da oxi-hemoglobina durante o sono, ronco, sono fragmentado e sonolência 

excessiva diurna (4). Diversas condições já foram descritas como fatores de risco 

para o seu desenvolvimento, dentre as quais se destacam: alterações craniofaciais, 

obesidade, sexo masculino, idade, consumo de álcool e tabaco e ancestralidade 

europeia na população brasileira (5,6). 

 

Indivíduos adultos com AOS apresentam um maior risco para doenças 

metabólicas e cardiovasculares, bem como associação com déficits cognitivos, 

disfunção endotelial, envelhecimento acelerado e mortalidade (7-11). Os 

mecanismos fisiopatológicos pelos quais a AOS pode levar a esses desfechos 

negativos ainda não são completamente entendidos. Entretanto, evidências 

indicam uma relação com a fragmentação de sono e a hipóxia intermitente, as quais 

estão associadas a um aumento na atividade simpática, ativação das vias 

relacionadas ao estresse oxidativo e à exacerbação da inflamação (12-14). Estudos 

experimentais e em modelos animais demonstraram que a hipóxia intermitente 

promove alterações relacionadas à disfunção cardiometabólica, incluindo a 

hiperlipidemia, inibição da enzima lipoproteína lipase, resistência à insulina, piora 

no metabolismo da glicose e aumento da pressão arterial, para revisão, ver (15). 

O método de pressão contínua aérea positiva, do inglês continuous 

positive airway pressure (CPAP), é considerado o tratamento padrão-ouro para a 

AOS moderada e grave (16). Estudos na literatura têm demonstrado a eficácia do 

CPAP em tratar os sintomas da AOS (17,18). O CPAP normaliza a arquitetura do sono 

e diminui alguns sintomas noturnos como engasgos, despertares noturnos e 

noctúria (17), bem como melhora a funcionalidade diurna e reduz a sonolência 

excessiva, fatores que possuem um impacto negativo na função cognitiva (18). 

Entretanto, a eficácia do tratamento com CPAP quanto aos efeitos



 

 

cardiometabólicos da AOS permanece inconclusiva. Apesar de estudos já terem 

demonstrado um efeito positivo do CPAP em parâmetros como hipertensão (19), 

sensibilidade à insulina (20) e função endotelial (21), uma meta-análise recente não encontrou 

uma associação significativa entre o uso do CPAP e uma série de eventos 

cardiovasculares e mortalidade (22). Nesse sentido, a compreensão sobre os fatores que 

podem influenciar a resposta e eficácia do tratamento é de extrema  
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1.2. A hipóxia intermitente na AOS 

 
A hipoxia intermitente (HI), umas das principais características da AOS, é 

definida por episódios repetitivos de hipoxia intercalados com episódios de 

normóxia (32). Os ciclos de HI em pacientes com AOS promovem a geração de 

espécies reativas de oxigênio (EROs) e, consequentemente, o estresse oxidativo (33). 

As EROs são produtos normais do metabolismo celular. Elas contêm 1 

ou mais elétrons desemparelhados em suas órbitas moleculares ou atômicas e, 

portanto, apresentam afinidade elevada para reagir com átomos de outras 

moléculas. As principais EROs distribuem-se em 2 grupos; os radicalares (hidroxila, 

superóxido, peroxila e alcoxila); e os não-radicalares (oxigênio, peróxido de 

hidrogênio e ácido hipocloroso). Em concentrações baixas, essas moléculas 

desempenham um papel importante na sinalização celular, especificamente em 

defesa contra agentes infecciosos e indução de resposta mitogênica (34). 

Durante a respiração aeróbica, aproximadamente 3 a 5% do oxigênio 

consumido pelas mitocôndrias é convertido em ânion superóxido, uma forma 

importante de ERO. Em condições de homeostase, as EROs participam de 

diversos processos fisiológicos importantes como por exemplo: produção de 

energia, fagocitose, regulação do crescimento celular e sinalização intercelular. 

Esse equilíbrio é mantido pela presença de substâncias antioxidantes produzidas 

pelo corpo ou absorvidas da dieta. De acordo com Halliwell (1995), “antioxidante é 

qualquer substância que, quando presente em concentração baixa comparada à do 

substrato oxidável, regenera o substrato ou previne significativamente a oxidação 

do mesmo” (35). Os antioxidantes produzidos pelo corpo podem agir 

enzimaticamente, como a glutationa peroxidase, catalase e superóxido dismutase 

ou, não enzimaticamente como a glutationa, peptídeos de histidina, proteínas 

ligadas ao ferro e ácido diidrolipoico. Além dos antioxidantes produzidos pelo 

corpo, o organismo ainda utiliza aqueles provenientes da dieta como o α-tocoferol 

(vitamina E), β-caroteno (provitamina A), ácido ascórbico (vitamina C), e compostos 

fenólicos como os flavonoides e poliflavonoides (36). 
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Durante a HI, quando há o restabelecimento da oxigenação no tecido 

hipóxico, ocorre uma indução da hiperprodução de EROs através da ativação das 

vias da xantina oxidase, nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADPH) 

oxidase e pela fosforilação oxidativa incompleta na mitocôndria (32). Assim, a falta 

de equilíbrio dinâmico entre a produção de oxidantes e a concentração de defesas 

antioxidantes pode levar ao quadro estresse oxidativo. 

 

As EROs podem oxidar lipídeos, proteínas ou DNA, inibindo sua função 

e prejudicando diversos processos celulares (37). Como resultado, o estresse 

oxidativo tem sido implicado em muitas doenças humanas (por exemplo, doenças 

cardiovasculares, comprometimento cognitivo e diabetes) (38-40), bem como no 

processo de envelhecimento (41). Levando em consideração que todas essas 

condições podem coexistir com a AOS (42), é plausível hipotetizar que o estresse 

oxidativo seja o mecanismo fisiopatológico pelo qual a AOS esteja associada a 

diversos desfechos negativos. 

 
 

 
1.3. AOS, estresse oxidativo e inflamação 

 
O papel importante do estresse oxidativo nos desfechos da AOS 

incentivou a quantificação de EROs como biomarcadores promissores desse 

distúrbio e potencial alvo terapêutico (33,43). No entanto, isso provou ser um desafio 

complexo dada a natureza evanescente das EROs. A meia-vida extremamente 

curta dessas substâncias as torna excelentes moléculas de sinalização. Em 

contrapartida, a acurácia de sua mensuração em sistemas biológicos complexos é 

afetada (44). Dessa forma, a mensuração de produtos dos danos produzidos pelo 

estresse oxidativo tem sido o principal foco de interesse nos estudos que tangem a 

AOS ou a HI. Dentre esses marcadores, destacaremos a dimetilarginina 

assimétrica (ADMA) e a 8-Oxo-2'-desoxiguanosina (8-oxodG). 

O óxido nítrico é produzido quando a L-arginina é convertida em L- 

citrulina em uma reação catalisada pela óxido nítrico sintase (NOS). Quando há 

uma hipoperfusão tecidual, ocorre a produção e liberação de óxido nítrico pelo 

endotélio saudável, com consequente diminuição do tônus vascular e  aumento 
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da perfusão sanguínea, na tentativa de reverter a isquemia tecidual. A ADMA é um 

inibidor endógeno da NOS, que compete pelo mesmo substrato, a L-arginina. É 

produzida a partir de resíduos de arginina metilada de proteínas. A principal fonte 

de grupos metila em diversas reações é a S-adenosilmetionina, responsável pela 

conversão de metionina à homocisteína. Assim, esses grupos metila são 

incorporados para a síntese da ADMA. Sua metabolização é feita pela enzima 

dimetilarginina dimetilaminotransferase (DDAH) e a excreção na urina (45). 

Os níveis plasmáticos elevados de ADMA têm sido descritos em 

pacientes com fatores de risco vascular, possuindo valor preditivo para eventos 

cardio e cerebrovasculares (46), bem como para todas as causas de mortalidade (47). 

Estudos sobre a ADMA propõem que ela altere a biossíntese do óxido nítrico, 

mediando várias complicações cardiovasculares e metabólicas. A ADMA possui um 

papel importante na regulação do tônus vascular. Ao inibir a síntese de óxido nítrico, 

ela reduz a complacência vascular, aumenta sua resistência, limita o fluxo 

sanguíneo e promove aterogênese ao se opor aos efeitos vasoprotetores do óxido 

nítrico. Barceló e colaboradores (2012) observaram níveis plasmáticos 

significativamente maiores de ADMA em indivíduos com AOS quando comparados 

aos controles (48). Além disso, estudos demonstram que o tratamento com CPAP 

é efetivo ao reduzir os níveis de ADMA em indivíduos com AOS (49,50). 

A oxo-2'-desoxiguanosina (8-oxodG) é um produto da oxidação do DNA 

e tem sido utilizado como biomarcador de estresse oxidativo. Um estudo 

demonstrou que a excreção urinária de 8-OHdG foi significativamente maior em 

pacientes com AOS grave. No mesmo estudo, observou-se uma correlação positiva 

entre níveis de 8-oxodG e o IAH, o índice de dessaturação e o tempo de saturação 

abaixo de 90% (51). Em contraste, Jordan e colaboradores (52) mostraram que a 

concentração de 8-oxodG se correlaciona com uma duração da saturação de 

oxigênio mais baixa. No entanto, a excreção urinária permaneceu dentro da faixa 

normal em pacientes com AOS. Mais recentemente, níveis plasmáticos mais 

elevados de 8-oxodG foram relatados em pacientes com AOS, 107 ng/ml (104-111), 

em comparação com os controles, 103 ng/ml (88-105) (53). Tais evidências foram 

ainda corroboradas. A excreção urinária de 8-oxodG foi significativamente maior 
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em pacientes com AOS de meia-idade e idosos em comparação com controles 

pareados por idade e IMC (54). Correlações positivas também foram encontradas 

com IAH e o índice de dessaturação (54). Além disso, há evidências que o CPAP se 

mostrou eficaz na redução dos níveis plasmáticos de 8-oxodG após 3 meses 

(p=0,001), de 107 ng/ml (105-114) para 102 ng/ml (101-106) (53). 

No que diz respeito à inflamação, apesar de muitos estudos 

demonstrarem uma associação entre marcadores inflamatórios e a AOS, os 

resultados permanecem conflitantes e, portanto, os mecanismos subjacentes são 

indefinidos. Além da fragmentação de sono, a HI parece ser um dos processos 

responsáveis pelo resposta inflamatória na AOS (55). 

Diversos estudos relatam aumento de citocinas pró-inflamatórias em 

pacientes com AOS em comparação aos controles. A elevação da proteína C- 

reativa em pacientes com AOS foi demonstrada em vários trabalhos (56-58); no 

entanto, outros estudos que ajustaram seus dados para o índice de massa corpórea 

(IMC) não encontraram tal associação (59-61). Ainda, na coorte de sono de Wisconsin 

não houve associação entre AOS e níveis aumentados da proteína C-reativa (62). 

Da mesma forma, evidências apontam tanto para a diminuição dos níveis de 

proteína C-reativa após tratamento com CPAP (63,64) quanto uma ausência de efeito 

do tratamento (59,61). Achados referentes à interleucina 6 (IL-6) também são 

inconsistentes, com alguns estudos indicando níveis aumentados enquanto outros 

não encontraram associação significativa (65,66). Por outro lado, é bem descrito na 

literatura que a AOS está associada a níveis aumentados do fator de necrose 

tumoral alfa, do inglês tumor necrosis factor alpha (TNF-α), e que o tratamento com 

CPAP é efetivo na redução desse parâmetro inflamatório (67-69). No entanto, estudo 

do nosso grupo em uma amostra da população geral mostrou que apenas mulheres 

com AOS apresentaram aumento de TNF-α após ajustes para confundidores (70). 

 
 
 

1.4. Telômeros, estresse oxidativo e inflamação 

 
O envelhecimento define-se como um processo endógeno       irreversível, 

caracterizado por um declínio funcional e progressivo do organismo 
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com o tempo, que resulta na diminuição da resistência a agentes estressores e no 

maior risco a doenças (71,72). Mecanismos fisiológicos envolvendo desde 

disfunções nos sistemas orgânicos até alterações celulares e moleculares 

decorrentes do processo de envelhecimento têm sido levantados (73). Podemos 

citar, dentre os principais, o dano e reparo ineficiente ao DNA, a senescência 

celular, as alterações neuroendócrinas, a autoimunidade e o encurtamento dos 

telômeros (73). 

Um biomarcador relevante no estudo do envelhecimento é o 

comprimento dos telômeros. Os telômeros consistem de hexâmeros repetidos em 

tandem da sequência não codificante TTAGG(n), localizados na região terminal dos 

cromossomos das células eucarióticas. Eles encontram-se ligados a um complexo 

proteico e apresentam um tamanho de aproximadamente 12.000 pares de base 

(pb) (74). Estruturalmente, a porção telomérica terminal da fita 3’ do DNA apresenta- 

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

antiparalela 5’, como podemos observar na Figura 1. Os telômeros têm como 

função a preservação da integridade do genoma, protegendo as terminações dos 

cromossomos da maquinaria de resposta a danos no DNA. Além disso, os 

telômeros previnem a fusão entre os cromossomos vizinhos (75). 

Nas células somáticas, a cada divisão celular há um encurtamento 

progressivo do comprimento dos telômeros, esse processo ocorre até esse 

encurtamento atingir um limite mínimo incompatível com a funcionalidade celular, 

interrompendo as divisões celulares e sinalizando a morte celular por apoptose. 

Normalmente a célula efetua cerca de 100 ciclos celulares até atingir o limite 

máximo de encurtamento dos telômeros (74). Ao longo da divisão celular, os 

telômeros de um indivíduo saudável encurtam aproximadamente 30 a 40 pb por 

ano, tendo em conta a expressão baixa da enzima telomerase em células 

humanas adultas (77). A telomerase se constitui de um complexo 

ribonucleoproteico composto por RNA e proteínas capaz de alongar a sequência 

dos telômeros. Entretanto, somente em células potencialmente proliferativas, 

como células germinativas e células-tronco, a telomerase mantém sua atividade 

constante (78). Além do encurtamento progressivo 
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pelo envelhecimento, níveis cumulativos de estresse oxidativo e inflamação 

também podem influenciar o comprimento dos telômeros (79). 

 

 
Figura 1. 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 (76)). 

 

 
Um dos mecanismos associados a uma maior taxa de atrito telomérico 

é a inflamação (80). 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 

dessas células (81). Além disso, a citocina pró-inflamatória TNF-α pode promover o 

encurtamento dos telômeros por seu papel na regulação da telomerase (82). 

Evidências apontam para uma associação entre telômeros curtos e concentrações 

elevadas de interleucina-6 e TNF-α em um estudo populacional utilizando sangue 

periférico (83). 
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O encurtamento dos telômeros por dano oxidativo é outra razão para o 

aumento do atrito telomérico (84). As sequências ricas em guanina são mais 

propensas ao estresse oxidativo, levando à formação da 8-oxodG nas sequências 

GGG que, quando quebradas, levam à perda de grandes segmentos dos 

telômeros em divisões celulares subsequentes. Assim, a 8-oxodG vem sido 

implicada como um marcador importante que reflete o dano oxidativo ao DNA e 

que, por sua relação com o encurtamento dos telômeros, está associada também 

ao envelhecimento celular (85). 

 

Estudos utilizando cultura de células demonstraram que a ADMA 

acelera o envelhecimento endotelial, representado por uma redução significativa 

do comprimento dos telômeros e um declínio na atividade da telomerase. De 

maneira interessante, quando um inibidor da ADMA, a S-adenosil-L-homocisteína 

(SAH), foi adicionado ao meio, observou-se um aumento da atividade da 

telomerase; sugerindo assim que a ADMA interaja nas vias relacionadas à 

manutenção do comprimento dos telômeros por modular a atividade da 

telomerase (86,87). Mais recentemente, um estudo populacional com desenho 

longitudinal encontrou que a ADMA é um preditor forte e independente para todas 

as causas de mortalidade em idosos (800000008). 

 
 
 

1.5. Estresse oxidativo e inflamação: moduladores da associação entre a AOS 

e telômeros 

 

É bem descrito na literatura a associação entre a AOS e o comprimento 

reduzido dos telômeros em estudos transversais (10,89-94). Como uma hipótese 

especulativa, o mecanismo que poderia estar associado a AOS e o comprimento 

dos telômeros menor envolveria a cascata de eventos relacionada à hipóxia 

intermitente, com subsequente aumento na produção de EROs e citocinas pró- 

inflamatórias. Entretanto, há também estudos que encontraram telômeros mais 

longos em indivíduos com AOS (95,96). Isso se deve possivelmente ao aumento da 

atividade da telomerase, a qual pode ser modulada positivamente por fatores 

ambientais como o estresse oxidativo e a inflamação (97). Além disso, um estudo 
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mostrou que a hipóxia pode aumentar a atividade da telomerase em células 

endoteliais, e que o comprimento dos telômeros parece ser regulado por um 

balanço entre o atrito causado pela hipóxia e o alongamento induzido pela 

telomerase (98), dependendo de certa forma da gravidade e duração dos eventos. A 

Tabela 1 sumariza os principais estudos que investigaram associação entre a AOS 

e o comprimento dos telômeros. 

 

Diante dessas evidências, é possível que a modulação de fatores 

inflamatórios possa impactar diretamente no efeito da AOS sobre o comprimento 

dos telômeros. Somado a isso, é plausível pensar que um perfil oxidativo 

desfavorável, ou seja, concentrações aumentadas de metabólitos associados ao 

estresse oxidativo, possam ter um efeito negativo na eficácia da resposta ao 

tratamento com o CPAP em desfechos de importância, como o comprimento 

telomérico. 
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Tabela 1. Resumo dos artigos revisados sobre a associação entre o comprimento médio dos telômeros de leucócitos e a apneia 

obstrutiva do sono. 

 

Referência Critério 
diagnóstico 

 
Características da amostra 

 
Desenho do estudo 

 
Principais resultados 

Barceló et al., 
2010 (89) 

IAH > 10 
256 casos (51±1 anos, 82,8% sexo masculino) e 148 

controles (47±1 anos, 78,8% sexo masculino) 
Transversal CMTL mais curto na AOS 

Kim et al., 
2010 (95) 

AOS leve: IAH ≥ 1 
e AOS moderada- 

grave: IAH ≥ 5 

102 controles (8±1 anos, 54,9% sexo masculino), 85 AOS 
leve (8±2 anos, 63,5% sexo masculino) e 26 AOS 

moderada-grave (7±2 anos, 53,8% sexo masculino) 

 
Transversal 

 
CMTL mais longo em crianças com AOS 

Savolainen et al., 
2014 (90) 

CID-9 e CID-10 1948 participantes (62±3 anos, 48,1% sexo masculino) Transversal CMTL mais curto na AOS 

Boyer et al., 
2015 (91) 

IAH>5 161 participantes (47±7 anos, 100% sexo masculino) Transversal CMTL mais curto na AOS 

Choi et al., 
2015 (92) 

IAH>5 420 participantes (61±7 anos, 40,5% sexo masculino) Transversal CMTL mais curto na AOS 

Kim et al., 
2016 (93) 

IDR>5 77 participantes (44,1 anos, 68% sexo masculino) Transversal CMTL mais curto na AOS 

Riestra et al., 
2017 (94) 

Questionário de 
Berlim 

312 participantes (45,8±6,5 anos, 39,4% sexo masculino) Transversal CMTL mais curto em mulheres com AOS 

Tempaku et al., 
2016 (10) 

IAH≥5 mais 
sintomas ou 

IAH≥15 

613 casos (51±14 anos, 56,2% sexo masculino) e 315 
controles (38±13 anos, 38,7% sexo masculino) 

 
Transversal 

CMTL mais curto na AOS e associado com a 
gravidade. Correlação negativa entre CMTL 

e parâmetros associados à hipóxia. 

 
Polonis et al., 
2017 (96) 

 
IAH≥5 

 
106 casos (48±12 anos, 85,0% sexo masculino) e 104 

controles (35±11 anos, 70,0% sexo masculino) 

 
Transversal 

CMTL mais curto em indivíduos com AOS 
leve e mais longo em indivíduos com AOS 
moderada a grave quando comparados ao 

controle. 

continua 
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continuação 
 

 
Polonis et al., 2019 

(99) 

 

IAH≥5 

 
73 casos (47±12 anos, 87,0% sexo masculino) e 88 

controles (35±11 anos, 67,0% sexo masculino) 

 

Longitudinal 

Não foi encontrada uma associação 

estatisticamente significante entre o CTML e 

o risco de eventos cardíacos maiores em 

indivíduos com AOS. 

 

 
Carroll et al., 2019 

(100) 

Sem AOS ou AOS 

leve: IAH<15; 

AOS moderada: 

IAH entre 15 e 30; 

AOS grave: 

IAH>305 

 
 

672 participantes (69±9 anos, 46,5% sexo masculino) 

 
 

Longitudinal 

 
No momento basal, AOS grave foi associada 

a um CTML curto. O índice de despertar 

elevado foi preditor de um declínio do CMTL 

em 10 anos. 

 
Lin et al., 2020 

(101) 

 

IAH≥15 

 
40 casos (48±9 anos, 79,2% sexo masculino) e 20 

controles (45±9 anos, 80,0% sexo masculino) 

 

Longitudinal/Intervenção
/Randomizado 

CMTL mais curto na AOS. Após 3 meses de 

intervenção com AIO, aqueles que 

responderem ao tratamento apresentaram 

CMTL maior ao comparar o momento basal. 

Bhatt et al., 2021 

(102) 
IAH>5 

300 participantes (120 obesos com AOS, 110 obesos sem 

AOS e 70 eutróficos sem AOS) 
Transversal 

CMTL mais curto na AOS, independente do 

IMC 

Pinilla et al., 2021 

(103) 
IAH≥15 599 participantes com suspeita de AOS Transversal 

CMTL mais curto na AOS apenas nos 

indivíduos abaixo de 50 anos 

AOS: apneia obstrutiva do sono; IAH: índice de apneia-hipopneia; CID: Classificação internacional das doenças; IDR: índice de distúrbio respiratório; CMTL: comprimento médio de telômeros 

de leucócitos; AIO: aparelho intra-oral. 
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A hipótese do presente estudo era que a AOS estava associada ao 

encurtamento dos telômeros e o tratamento com CPAP atenuaria, ao menos em 

parte, esse efeito. Ainda, hipotetizou-se que o mecanismo pelo qual o tratamento 

com CPAP retardaria o encurtamento telomérico seria mediado pela diminuição do 

estresse oxidativo e da inflamação. 
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A AOS é um problema de saúde pública que afeta cerca de um terço da 

população geral, aumenta com o envelhecimento, tem sido relacionada à maior 

morbidade e mortalidade, e cujo tratamento padrão-ouro não é acessível para toda 

a população. Por outro lado, não há ainda um consenso na literatura sobre o efeito 

do CPAP sobre diversos desfechos na AOS. Dentre eles, o comprimento dos 

telômeros tem sido um tema crescente nos estudos que tangem a AOS e 

marcadores do envelhecimento. Levando em consideração os diversos efeitos 

deletérios do estresse oxidativo e da inflamação no organismo, bem como sua 

associação com a hipóxia intermitente (fator constituinte da AOS) e com a 

manutenção do comprimento dos telômeros; a presente proposta busca elucidar os 

mecanismos adjacentes às alterações no comprimento telomérico em resposta ao 

CPAP em indivíduos com AOS.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4. OBJETIVOS 
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4.1. Objetivo geral 

 
O presente estudo investigou o efeito da AOS e do seu tratamento com 

CPAP sobre a variação no comprimento dos telômeros e seus mecanismos 

associados. 

 
 

 
4.2. Objetivos específicos 

 
❖ Avaliar os efeitos do tratamento com CPAP ou sham-CPAP sobre 

o comprimento médio dos telômeros de leucócitos em indivíduos 

com AOS após 3 e 6 meses; 

 

❖ Avaliar os efeitos do tratamento com CPAP ou sham-CPAP sobre 

parâmetros de saúde geral e sono; 

 

❖ Investigar a relação da variabilidade de marcadores de estresse 

oxidativo e inflamatórios com a variabilidade no comprimento 

médio dos telômeros de leucócitos em indivíduos com AOS antes 

e após o tratamento por 6 meses com CPAP ou sham-CPAP. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. MÉTODOS 
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5.1. Tipo de estudo 

 
A condução do presente estudo se deu por um ensaio clínico 

randomizado, duplo-cego, sham-controlado, com duração de 6 meses. 

 
 

 
5.2. Seleção dos participantes 

 
Os participantes foram selecionados no ambulatório médico de 

distúrbios respiratórios do sono do Departamento de Psicobiologia da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP). Cada participante foi orientado quanto ao 

protocolo, acompanhamento e o tratamento da AOS. O estudo seguiu as normas 

de pesquisa clínica de acordo com a resolução 466/2012 e foi submetido e 

aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP (CAAE: 

84361718.5.0000.5505, CEP nº 0232/2018), conforme Anexo 1 e registrado no 

Clinical Trials sob o número NCT04872816. Todos os participantes passaram pelo 

processo de consentimento livre e esclarecido e foram incluídos no estudo somente 

após concordarem com todos os procedimentos do estudo e assinarem o termo 

de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Ao final, o CPAP foi oferecido 

gratuitamente aos participantes de ambos os grupos. 

 
 

5.2.1. Critérios de inclusão 

 
Foram incluídos no estudo participantes do sexo masculino, com IMC 

menor que 35 kg/m2, idade entre 35 a 65 anos e diagnosticados por polissonografia 

laboratorial completa com AOS moderada a grave (índice de apneia-hipopneia, 

IAH ≥ 20 eventos/hora de sono) em um intervalo máximo de 6 meses antes do início 

da intervenção. 

 

Gostaríamos de ressaltar aqui a justificativa da inclusão de apenas 

participantes do sexo masculino no presente estudo. Um dos fatores que 

influenciam a taxa de atrito telomérico é o sexo (104). No nascimento, o comprimento 

dos telômeros é o mesmo em homens e mulheres, no entanto na vida adulta os 

telômeros são mais longos em mulheres do que em homens (105). Essa discrepância 
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entre os sexos é provavelmente causada pelos efeitos do estrógeno. Evidências 

sugerem que o estrógeno pode proteger os telômeros contra as EROs; e também 

pode estimular a telomerase direta ou indiretamente, estimulando a produção de 

óxido nítrico. Dessa forma, a fim de controlar um potencial viés, limitamos a inclusão 

em apenas participantes do sexo masculino. Um outro fator que influencia o 

comprimento dos telômeros é a obesidade, devido à exacerbação dos processos 

inflamatórios e oxidativos. Dessa forma, todas as análises dessa tese foram 

corrigidas para o IMC. 

 
 

5.2.2. Critérios de exclusão 

 
Foram respeitados os seguintes critérios de exclusão: 

 
❖ Analfabetismo; 

 
❖ Participantes com mais de 50% dos eventos respiratórios obtidos no 

exame de polissonografia sendo eventos obstrutivos centrais 

(apneias ou hipopneias); 

 

❖ Participantes com apneia central (IAH central > 5 eventos/hora de 
sono); 

 
❖ Participantes com sonolência, mensurada pela escala de sonolência 

de Epworth ≥14; 

 
❖ Participantes com doenças otorrinolaringológicas acentuadas que 

impossibilitem o uso do CPAP (desvio de septo nasal acentuado, 

hipertrofia de cornetos nasais acentuada, hipertrofia de tonsilas 

palatinas e/ou adenoides acentuada); 

 

❖ Uso abusivo de álcool ou uso crônico de medicamentos psicoativos; 

 
❖ Participantes com doença clínica, neurológica ou psiquiátrica 

descompensada; 

 

❖ Participantes com outros distúrbios de sono; 
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❖ Participantes que já tenham sido submetidos a tratamentos prévios 

da AOS. 

❖ Participantes com claustrofobia; 

 
❖ Intolerância ao uso do CPAP: 

 
❖ Participantes com impossibilidade prévia de concluir a participação 

no estudo. 

 
 

5.2.3. Cálculo amostral 

 
Segundo cálculo amostral realizado no programa GPower, para alcançar 

um nível de significância com p ≤ 0,05, tamanho de efeito de 22%, poder 

observado de 80% para o teste T de comparação de médias entre 2 grupos em 

relação ao comprimento telomérico e randomização 2:1, seria necessária uma 

amostra de 19 indivíduos por grupo, totalizando 38 participantes (106,107). 

Considerando a taxa de desistência de 50% (dados da rotina clínica do 

ambulatório), o tamanho amostral final de inclusão de pacientes no estudo seria 

de 76 participantes. Ressalta-se que o tamanho de efeito considerado foi extraído 

de estudo prévio transversal do nosso grupo, no qual investigamos a associação 

entre a AOS e o comprimento dos telômeros na amostra populacional da coorte 

EPISONO 2007 (10). Para o cálculo do tamanho desse efeito (22%) consideramos 

apenas os indivíduos que apresentaram AOS moderada a grave. Após início da 

coleta, devido a pandemia de COVID-19, tivemos que interromper a coleta de 

novos pacientes em Março de 2020 e finalizamos a amostra com 46 participantes. 

 
 

5.2.4. Desenho do estudo 

 
A metodologia foi realizada seguindo o fluxograma ilustrado na Figura 2. 
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TCLE; AOS moderada e grave; Sexo masculino; 
35 a 65 anos; IMC < 35 kg/m²; Exame físico e ORL; 

Questionários; Coleta de sangue 

PSG de titulação e recebimento do CPAP 

Educação do uso de CPAP 

Educação do uso de CPAP 

PSG; Exame físico; Questionários; Coleta de sangue 

 

Seleção dos participantes: Visita 1 

Randomização: Visita 1 

 

  

Avaliação basal: Visita 1 

Avaliação após 1 mês: Visita 2 

 

Avaliação após 2 meses: Visita 3 

Avaliação após 3 meses: Visita 4 

 

Avaliação após 4 meses: Visita 5 

Avaliação após 5 meses: Visita 6 

 

Avaliação após 6 meses: Visita 7 

 

Figura 2. Desenho experimental proposto para realização do presente estudo. AOS: apneia 

obstrutiva do sono. IMC: índice de massa corpórea; TCLE: termo de consentimento livre e 

esclarecido; CPAP: pressão contínua aérea positiva; ORL: otorrinolaringológico; PSG: 

polissonografia. 

Educação do uso de CPAP 

Exame físico; Questionários; Coleta de sangue 

Educação do uso de CPAP 

Grupo 2: Sham-CPAP Grupo 1: CPAP 



Métodos 

26 

 

 

Para a melhor compreensão, dividimos o fluxograma em visitas: 

 
❖ Visita 1 (basal): Após a leitura e assinatura do TCLE, os participantes 

foram convidados para realizar a PSG (basal e/ou titulação). Nessa 

visita os participantes foram randomizados. A randomização foi feita 

por meio do software Random (https://www.random.org/) por um 

membro da equipe que não participou das análises, no qual o 

voluntário poderia ser alocado com as seguintes possibilidades: 

 

▪ Grupo 1: Grupo de tratamento com CPAP 

 
▪ Grupo 2: Grupo controle sham-CPAP 

 
Após isso, foram convidados para entrevista clínica e avaliação do 

histórico de saúde no ambulatório médico de distúrbios respiratórios do sono, no 

qual passaram por uma avaliação clínica com exame físico e otorrinolaringológico 

(ORL), além da aplicação dos questionários. Nessa visita, os participantes do grupo 

1 receberam um CPAP e os indivíduos do grupo 2 receberam o sham-CPAP; e 

todos os indivíduos realizaram coleta de sangue para dosagens laboratoriais e 

extração de DNA. 

 

❖ Visita 2 (1º mês): Após 1 mês do uso do CPAP (Grupo 1) ou sham- 

CPAP (Grupo 2), os participantes compareceram ao ambulatório para 

visita no programa de educação do uso de CPAP. 

 

❖ Visita 3 (2º mês): Após 2 meses do uso do CPAP (Grupo 1) ou sham- 

CPAP (Grupo 2), os participantes compareceram ao ambulatório para 

visita no programa de educação do uso de CPAP. 

 

❖ Visita 4 (3º mês): Após 3 meses de intervenção, os participantes 

fizeram uma visita de retorno para verificar a adesão ao CPAP, bem 

como aplicação dos questionários, coleta de sangue e pressão 

arterial. 

http://www.random.org/)
http://www.random.org/)
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❖ Visita 5 (4º mês): Após 4 meses de intervenção, os participantes 

compareceram ao ambulatório para visita no programa de educação 

do uso de CPAP. 

 

❖ Visita 6 (5º mês): Após 5 meses de intervenção, os participantes 

compareceram ao ambulatório para visita no programa de educação 

do uso de CPAP. 

 

❖ Visita 7 (6º mês): Ao fim de 6 meses de intervenção, os participantes 

fizeram a última visita, na qual passaram pela aplicação dos 

questionários, exame físico e realização da PSG. Na manhã após a 

PSG, todos os indivíduos realizaram novamente a coleta de sangue 

para dosagens laboratoriais e extração de DNA. 

 

É importante salientar que os grupos foram atendidos em horários distintos 

(participantes do grupo sham-CPAP atendidos entre 8h e 10h da manhã e 

participantes do grupo CPAP entre 10:30h e 12:30h) para evitar o encontro visto 

que os aparelhos de intervenção e as bolsas de transporte eram diferentes. 

 
5.3. Avaliação clínica 

 
Os participantes foram submetidos à entrevista clínica por um médico 

especialista em Medicina do Sono de forma a coletar informações a respeito da 

história atual de uso de medicamentos e complementos vitamínicos que poderiam 

afetar o comprimento telomérico (exemplo: uso de metformina), histórico médico 

(clínico e/ou cirúrgico), histórico familiar de AOS, tabagismo, consumo de álcool e 

derivados de cafeína, além de dados ocupacionais. O exame físico consistiu em 

avaliação geral, no qual foram mensurados: pressão arterial sistólica e diastólica, 

peso e altura (para cálculo do IMC), e circunferências de pescoço, cintura e 

quadril. As avaliações foram realizadas conforme descrição abaixo: 

 

❖ Cálculo do IMC: obtido pela divisão da massa corporal pela estatura 

ao quadrado [Peso (kg) /altura (m²)]. 

 

❖ Circunferência da cintura: determinada utilizando-se uma fita 
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métrica inelástica, no ponto médio entre a crista ilíaca e o arco costal, 

com o paciente em pé, ereto e pernas estendidas. 

 

❖ Circunferência do pescoço: determinada em centímetros, ao nível 

da articulação cricoaritenoide, utilizando-se uma fita métrica.Com relação às 

medidas antropométricas, toda equipe de atendimento fez uso dos mesmos instrumentos 

para evitar discrepâncias, e foram devidamente treinadas quanto à padronização da 

mensuração, garantindo assim a confiabilidade dos dados. 

 

❖ Medida da pressão arterial: a pressão arterial sistólica e a pressão 

arterial diastólica foram avaliadas com o participante sentado em 

repouso por 10 minutos em triplicata. A média da segunda e terceira 

medidas foi utilizada para análise, conforme recomendações 

propostas pela Organização Mundial de Saúde (108). Foi utilizado um 

esfigmomanômetro digital. 

 

No que diz respeito à avalição ORL, a anamnese foi realizada de 

maneira objetiva, observando os seguintes parâmetros: presença de obstrução 

nasal, ressecamento nasal e/ou oral, respiração oral e utilização de 

descongestionante oral ou tópico. Também foi realizada uma avaliação do 

esqueleto facial, e avaliações das estruturas ósseas e tecidos moles por meio da 

oroscopia. Foi examinada a cavidade nasal por meio da rinoscopia anterior sendo 

observada a presença de desvio do septo nasal, e a presença de hipertrofia das 

conchas nasais inferiores. 

 

O nariz seria considerado desfavorável quando apresentar: desvio de 

septo grau II ou III; desvio de septo grau I e queixa de obstrução nasal ou 

hipertrofia de conchas nasais inferiores; hipertrofia de conchas nasais inferiores e 

queixa de obstrução nasal. De acordo com Zonato e colaboradores (2003), a 

orofaringe foi considerada desfavorável quando apresentar no mínimo 3 das 

seguintes características: tonsilas palatinas grau III ou IV; úvula anormal (longa 

e/ou espessa); palato anormal (posterior e/ou espesso); palato “web” e pilares 

tonsilares medianizados. O esqueleto facial foi considerado desfavorável quando 

apresentar no mínimo 2 dos seguintes fatores (109): oclusão dentária classe II; 

retrognatia e palato duro ogival. 
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5.4. Avaliação subjetiva de sono e parâmetros de saúde 

 
5.4.1. Questionários de sono 

Utilizamos os seguintes questionários: 

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

validado para língua portuguesa que avalia a qualidade de 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, sendo que escores acima de 5 indicam má qualidade 

de sono (110,111); 

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

autoaplicável validado para a língua portuguesa que avalia a 

probabilidade de o indivíduo 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. Para o presente estudo, utilizamos a ESE como medida 

contínua não dicotomisada (112,113); 

• Escala de sonolência de Stanford (ESS): essa escala contém 7 

categorias descrevendo diferentes níveis de descrição de sonolência, 

variando de 1 “totalmente acordado” a 7 “totalmente sonolento”. O 

participante deve escolher a opção que é mais apropriada para o nível 

subjetivo de sonolência no momento (114); 

• Questionário NoSAS: questionário estruturado que identifica 

indivíduos com o risco de distúrbios respiratórios de sono. A 

pontuação varia de 0 a 17, sendo escores acima de 8 sugerem um 

risco clinicamente elevado de ter um distúrbio respiratório de 

sono (115); 
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• Questionário de Horne e Ostberg: Versão validada em português de 

um questionário com 19 perguntas sobre a rotina de preferências 

matutinas e vespertinas. A pontuação varia de 16 a 86, no qual os 

escores entre 16 e 41 determinam o tipo vespertino, entre 42 e 58 o 

tipo indiferente e entre 59 e 86 define o tipo matutino (116,117); 

 

 
5.4.2. Questionários de saúde 

 
A fim de avaliar a saúde de maneira subjetiva bem como características 

sociodemográficas dos participantes, foram utilizados dados provenientes de 

questionários para avaliar diversos parâmetros de saúde e hábitos de vida: 

questionário socioeconômico e demográfico (118), questionário de saúde geral (119), 

questionário de cigarro, álcool e drogas ilícitas, questionário de atividade física (120), 

inventário de depressão de Beck (121) e questionário de traço e estado de 

ansiedade (122). 

 

 
5.5. Avalição objetiva do sono 

 
5.5.1. Polissonografia 

 
Todos os indivíduos foram submetidos a uma noite de polissonografia 

completa utilizando o sistema EMBLA® N7000 (Embla Systems Inc., EUA) antes e 

após o período de 6 meses de tratamento. O estagiamento de sono foi realizado 

visualmente por técnicos treinados de acordo com critérios padronizados da 

Academia Americana de Medicina do Sono (AASM) (123). As variáveis avaliadas 

durante a PSG foram: eletroencefalograma (6 canais: F4-M1, F3-M2, C3-M2, C4- 

M1, O1-M2, O2-M1); eletrooculograma (2 canais: E1-M2, 2-M2); eletromiograma de 

superfície (3 canais: região submentoniana, músculo tibial anterior direito e 

esquerdo); eletrocardiograma (1 canal: derivação D2 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 oxigênio 
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(SpO2) pelo oxímetro EMBLA®, que permitiu a mensuração da SpO2 basal, média 

e mínima (123). As hipopneias foram marcadas de acordo com a regra recomendada 

pela AAMS versão 2.4: decréscimo de 30% do fluxo respiratório associado a um 

despertar ou uma dessaturação de oxigênio de 3% (123). O índice de dessaturação 

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

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

hora de sono. 

 
 

5.5.2. Definição da AOS 

 
A AOS foi definida de acordo com o IAH. Considerando o número 

reduzido de evidências que indiquem um efeito da AOS leve, ou seja, indivíduos 

com IAH entre 5 e 14,9 sobre desfechos cardiovasculares, metabólicos e 

cognitivos (124), o presente estudo incluiu apenas indivíduos classificados com AOS 

moderada a grave, definida por IAH ≥ 20 eventos/hora de sono, valor que apresenta 

maior fundamentação teórica de desfechos. 

 
 

5.5.3. Uso e adesão ao CPAP 

 
Ao confirmarmos o diagnóstico de AOS, os participantes foram 

encaminhados para a PSG com o CPAP, para a realização da titulação efetiva ou 

para o exame com o sham-CPAP. Apenas os técnicos responsáveis pelo exame 

sabiam a que grupos os participantes pertenciam (recebiam um envelope lacrado 

e sorteado com o nome sham-CPAP ou CPAP). A análise do exame foi realizada 

por um médico especialista em sono que definiu a pressão do CPAP titulado (125) e 

a pressão do sham-CPAP, mantendo sempre, no segundo, uma pressão de 10 cm 

H2O, para manter a pressão final do sistema em 0,5 a 1,5 cmH2O. 

 

Todos os participantes do grupo 1 utilizaram o CPAP (modelo S10- 

Resmed®) com alívio expiratório e máscara nasal. Já os indivíduos do grupo 2 

sham-CPAP utilizaram o CPAP com alívio expiratório e máscara nasal na 

modalidade assim determinada. O sham-CPAP consiste em um CPAP modificado 
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de modo que a pressão na máscara seja menor do que 1 cm H2O. Neste estudo, o 

equipamento de sham-CPAP incluiu um aumento no orifício expiratório da máscara 

do CPAP para eliminar a resistência ao fluxo aéreo, e um resistor com um pequeno 

orifício foi colocado entre o CPAP e o circuito. O ruído produzido pelo ventilador e 

pelo fluxo de ar através da máscara era muito semelhante ao do CPAP efetivo. O 

diâmetro do orifício expiratório foi de 10 cm H2O, e um resistor de 4mm de diâmetro 

foi colocado entre a traqueia e o gerador de fluxo do CPAP. 

 

Os participantes de ambos os grupos foram supervisionados e orientados 

quanto à AOS e o uso do CPAP, por meio de profissionais treinados. Cada CPAP 

apresentava um horímetro de pressão na máscara que gravava tempo de uso, 

valores pressóricos, valores de IAH residual, e vazamento, permitindo avaliar de 

forma objetiva a eficácia e adesão ao tratamento. Além disso, os pacientes foram 

acompanhados pelo programa de educação do uso de CPAP, que consistiu em 

visitas mensais por 6 meses supervisionadas por equipe treinada. Ao término do 

tratamento, todos os grupos receberam gratuitamente o tratamento com CPAP. 

 
 

 
5.6. Dosagens laboratoriais 

 
5.6.1. Coleta de sangue 

 
Pela manhã nas visitas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e após o exame de PSG no caso 

da visita 7, todos os voluntários coletaram amostras de sangue por punção de veia 

periférica em sistema de Vacutainer estéril. Foi coletado 1 tubo de 5 mL de sangue 

periférico em tubos com EDTA para extração de DNA (visitas 1, 4 e 7), 40 mL em 

tubos seco e com EDTA para as dosagens dos marcadores de estresse oxidativo 

e inflamatórios (visitas 1, 4 e 7) e para dosagem dos parâmetros metabólicos 

(visitas 1, 4 e 7). 
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5.6.2. Mensuração do comprimento dos telômeros de leucócitos 

 
O DNA foi extraído de acordo com o método de salting-out, conforme 

protocolo descrito por Miller e colaboradores modificado (126). Em resumo, foi 

acrescentada ao sangue a solução Blood Lysis 1X (NH4Cl 77 mM, KHCO3 4,9 mM 

e EDTA 2 mM, pH 8,2) e a mistura foi mantida no gelo durante 30 minutos. Após 

este período, a amostra foi centrifugada por 20 minutos a 3000 rpm, o sobrenadante 

foi descartado e esta 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, adicionamos 300 µL de SDS 10% e 100 µL de proteinase K (200 

U/mL). A solução foi incubada a 37°C overnight. Após este período foi adicionado 

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

A solução foi centrifugada por 60 minutos a 3000 rpm e o sobrenadante foi 

transferido para um tubo de ensaio de vidro. Foi adicionado etanol absoluto a fim 

de precipitar o DNA, o qual foi coletado com um bastão de vidro. Adicionamos 

etanol 70% ao DNA, que ficou 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 minutos 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 foi armazenado a -20ºC para uso posterior. 

 

Para a medida do comprimento médio dos telômeros de leucócitos 

(CMTL), foi realizada uma reação em cadeia da polimerase quantitativa em tempo 

real, no formato multiplex utilizando um 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) (127,128). 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 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 



Métodos 

34 

 

 

(telg e telc) a uma concentração final de 900 nM para telg e 600 nM para telc e 

pares de primers para amplificação do gene da albumina (albu e albd) a uma 

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

gene simples cópia na determinação do comprimento relativo do telômero. Os 

primers apresentam peculiaridades que permitem que o sinal fluorescente seja 

mensurado tanto para a amplificação da região telomérica quanto para a 

amplificação da região do gene da albumina, utilizando somente um fluoróforo 

(SYBR® Green) na mesma reação. As condições de amplificação pela PCR foram: 

1) 15 minutos a 95°C; 2) 2 ciclos de 15 segundos a 94°C, 15 segundos a 49°C; 3) 

35 ciclos de 15 segundos a 94°C, 10 segundos a 68°C e 15 segundos a 74°C com 

aquisição da fluorescência (para detecção da amplificação da região telomérica), 

10 segundos a 85°C, 15 segundos 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 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 utilizada 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 quantificação relativa do tamanho do 

telômero (CMTL). 

 
 

5.6.3. Dosagens dos marcadores de estresse oxidativo 

 
5.6.3.1. ADMA 

 
Para dosagem dos níveis de ADMA, foi utilizado o teste ADMA - ELISA 

(DLD Diagnostika GMBH®, Alemanha), um imunoensaio para a determinação 

quantitativa da ADMA endógena no plasma. O teste ADMA - ELISA utiliza o formato 

de placa de microtitulação. A ADMA é ligada à fase sólida dessa placa. A ADMA da 

amostra a ser quantificada foi acilada e compete com as moléculas de ADMA 

fixadas na placa, por uma quantidade determinada de anticorpos de coelhos anti- 

ADMA. Quando o sistema está em equilíbrio, os antígenos (ADMA) livres e 

complexos antígeno-anticorpo livres são removidos por lavagem. Os anticorpos 

ligados à ADMA da placa foram detectados pela adição de um anticorpo anti- 

anticorpo de coelho ligado à peroxidase. A revelação foi feita pela determinação da 
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reação da enzima peroxidase com o substrato perborato 3, 3’, 5, 5’ – 

tetrametilbenzidina (TMB), gerando um produto de coloração azul. Essa reação foi 

interrompida pela adição de ácido sulfúrico e a cor torna-se amarela. A intensidade 

da cor produzida (determinada fotometricamente a 450 nm) foi mensurada em um 

fotômetro de microplacas e foi inversamente proporcional à concentração de ADMA 

na amostra. 

 
 

5.6.3.2. 8-oxodG 

 
A concentração de 8-oxodG foi mensurada no plasma utilizando o kit 

comercial HT 8-oxo-dG ELISA Kit II (R&D Systems, Inc., EUA). Este ensaio 

emprega uma placa de 96 folhas revestida com 8-OHdG, um anticorpo monoclonal 

de rato anti-8-OHdG, um anticorpo secundário conjugado com HRP e um substrato 

de detecção colorimétrico. O anticorpo monoclonal 8-OHdG se ligou de forma 

competitiva ao 8-OHdG imobilizado nos poços. O anticorpo ligado a 8-OHdG na 

amostra foi lavado enquanto o anticorpo ligado a 8-OHdG do poço foi retido. A 

detecção foi realizada com o HRP conjugado e o substrato colorimétrico. A 

formação do produto foi inversamente proporcional à quantidade de 8-OHdG 

presente na amostra. 

 
 

5.6.4. Dosagem dos marcadores inflamatórios 

 
Os seguintes biomarcadores pró-inflamatórios e anti-inflamatórios foram 

dosados: IL-6 e TNF-α. Para as dosagens utilizamos o método ELISA (R&D 

Systems, Inc., EUA). A placa de 96 poços foi coberta com 100 mL de anticorpo 

monoclonal anti-humano (anticorpo de captura) e incubada por 2 horas em 

temperatura ambiente. Os poços foram lavados 3 vezes com tampão para lavagem 

(0,05% Tween® 20 em PBS, pH 7,2- 7,4). Posteriormente, a placa foi bloqueada 

para evitar ligações inespecíficas com 300 mL de solução de bloqueio (1% solução 

de albumina sérica bovina em PBS, pH 7,2 – 7,4 0,2 mL filtrado) e incubada por 1 

hora em temperatura ambiente. Posteriormente, foi adicionado 100 mL de 

Streptoavidina-HRP (1:250) por poço, que foram cobertos com papel laminado e 
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incubado por 30 minutos, à temperatura ambiente. Após este procedimento, os 

poços foram novamente lavados conforme descrito acima. Encerrada esta fase a 

solução de substrato foi adicionada na diluição de 1:1 por poço, seguido de 

incubação por 30 minutos à temperatura ambiente, evitando o contato direto da 

placa com a luz. A reação foi interrompida com 50 mL de H2SO4 30% por poço sob 

agitação lenta. A quantificação foi realizada em leitor de ELISA (Power Wave, Bio- 

tek), utilizando-se filtro de 450 nm. 

 
 

5.6.5. Dosagem de marcadores metabólicos 

 
Colesterol e frações, e glicemia foram medidos através da 

espectrofotocolorimetria em equipamento ADVIA 1650 – Siemens no laboratório de 

análises clínicas da Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa. 

 
 

 
5.7. Análise estatística 

 
Análises descritivas foram realizadas para a caracterização do perfil da 

amostra estudada em relação à idade, sexo, IMC, parâmetros objetivos da PSG e 

parâmetros subjetivos de sono. O teste de Generalized Estimating Equations (GEE) 

foi aplicado para a comparação entre os momentos basal e após o tratamento, 

escolhendo o melhor modelo de acordo com o menor valor de Quasi Information 

Criterion (QIC, indicador de aderência). Para a análise de parâmetros mensurados 

em um único ponto do tempo, foi utilizado o teste Generalized Linear Models 

(GLzMM) optando pelo melhor modelo (linear, tweedie ou gama) de acordo com o 

menor Akaike Information Criterion (AIC, indicador de aderência). Em ambos os 

testes, foi utilizado o post-hoc de Bonferroni. As associações entre grupos e 

variáveis categóricas foram feitas por meio do teste de qui-quadrado, sendo as 

diferenças notadas pelo resíduo ajustado. As análises foram realizadas utilizando 

o pacote estatístico PASW Statistics 20 (SPSS Inc, EUA) e foi adotado α de 5% 

como probabilidade de erro. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  6. RESULTADOS 
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6.1. Seleção dos participantes 

 
Dentre a amostra total (n=127) que entramos em contato no período de 

julho de 2018 a março de 2021, cumpriram os critérios de inclusão e exclusão 58 

indivíduos (45,7%). Os motivos de exclusões foram: sexo feminino (54,0%), IAH abaixo 

de 20 (19,0%), idade (9,5%), já usaram o CPAP (6,3%), IMC acima de 35 (4,8%), presença 

de outros distúrbios de sono (3,2%), optou por aparelho intra-oral (1,6%) e tratamento atual 

com aparelho intra-oral (1,6%). 

Dos 58 participantes, 12 (20,7%) realizaram PSG basal e de titulação de 

CPAP e não iniciaram o protocolo (8 indivíduos por não se sentirem seguros 

durante a pandemia em participar de um estudo clínico e 4 desistiram ao ler o 

termo o TCLE devido ao cronograma de visitas); e 46 (79,3%) completaram o 

protocolo de 6 meses. Tivemos uma taxa de desistência de 6,5% (n=3), os quais 

retiraram o consentimento no meio do protocolo de 6 meses (2 do grupo CPAP e 1 

do grupo sham-CPAP). 

 

Dos 46 participantes no protocolo, 65,2% (n=30) foram randomizados 

para o grupo CPAP e 34,8% (n=16) para o grupo sham-CPAP. As frequências por 

visitas foram: 

 

• Visita 1: 100% (100% CPAP e 100% sham-CPAP); 

 
• Visita 2: 93,5% (93,3% CPAP e 93,4% sham-CPAP); 

 
• Visita 3: 89,1% (90,0% CPAP e 87,5% sham-CPAP); 

 
• Visita 4: 82,6% (83,3% CPAP e 81,3% sham-CPAP); 

 
• Visita 5: 67,4% (66,7% CPAP e 68,8% sham-CPAP); 

 
• Visita 6: 28,3% (30,0% CPAP e 25,0% sham-CPAP); 

 
• Visita 7: 93,5% (93,3% CPAP e 93,4% sham-CPAP). 

 
 

 
6.2. Comparação dos grupos sham-CPAP e CPAP: avaliação basal 

 
A Tabela 2 demonstra o perfil sociodemográfico e a Tabela 3 o histórico 
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médico dos participantes de acordo com a randomização nos grupos CPAP ou 

sham-CPAP. Podemos observar que os grupos são homogêneos em todos os 

aspectos avaliados. 
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Tabela 2. Média não-ajustada ± desvio padrão e frequência (%) dos parâmetros 

sociodemográficos dos participantes do estudo de acordo com a randomização 

para os grupos sham-CPAP ou CPAP. 

 

 sham-CPAP 
(n=16) 

CPAP 
(n=30) 

valor de p 

Idade (anos) 50,0 ± 7,8 48,3 ± 8,9 0,516 

Etnia, % (n)   0,333 

Branco 43,8 (7) 66,7 (20)  

Mulato 12,5 (2) 13,3 (4)  

Negro 18,8 (3) 3,3 (1)  

Asiático 12,5 (2) 10,0 (3)  

Índio 6,3 (1) 0,0 (0)  

Outro 6,3 (1) 6,7 (2)  

Estado civil, % (n)   0,627 

Solteiro 12,5 (2) 24,1 (7)  

Casado 68,8 (11) 62,1 (18)  

Divorciado 18,8 (3) 13,8 (4)  

Escolaridade, % (n)   0,779 

Fundamental incompleto 6,3 (1) 3,3 (1)  

Fundamental completo/ensino médio incompleto 12,5 (2) 13,3 (4)  

Ensino médio completo/superior incompleto 37,5 (6) 26,7 (8)  

Superior completo 43,8 (7) 50,0 (15)  

Pós-graduação 0,0 (0) 6,7 (2)  

Classe social, % (n)   0,347 

A 12,5 (2) 6,7 (2)  

B 43,8 (7) 66,7 (20)  

C 43,8 (7) 23,3 (7)  

D 0,0 (0) 3,3 (1)  

E 0,0 (0) 0,0 (0)  

Renda mensal, % (n)   0,674 

De R$761,00 a R$1.520,00 12,5 (2) 10,0 (3)  

De R$1.521,00 a R$2.660,00 6,3 (1) 20,0 (6)  

De R$2.661,00 a R$3.800,00 31,3 (5) 10,0 (3)  

De R$3.801,00 a R$5.700,00 18,8 (3) 23,3 (7)  

De R$5.701,00 a R$7.600,00 12,5 (2) 16,7 (5)  

De R$7.601,00 a R$11.400,00 12,5 (2) 10,0 (3)  

De R$11.401,00 a R$19.000,00 0,0 (0) 3,3 (1)  

Mais de R$19.000,00 6,3 (1) 6,7 (2)  

Valor de p: significância estatística. 
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Tabela 3. Média não-ajustada ± desvio padrão e frequência (%) do histórico médico 

dos participantes do estudo de acordo com a randomização para os grupos sham- 

CPAP ou CPAP. 

 

 sham-CPAP 
(n=16) 

CPAP 
(n=30) 

valor de p 

Uso de complemento vitamínico, % (n) 13,3 (2) 20,0 (6) 0,458 

Consumo diário de cafeína, % (n) 73,3 (11) 93,3 (28) 0,085 

Dose de cafeína diária 3,9 ± 5,4 3,9 ± 3,7 0,366 

Tabagismo atual, % (n) 6,3 (1) 13,3 (4) 0,424 

Número de cigarros (por dia) 0,8 ± 3,1 1,9 ± 6,1 0,812 

Dias de consumo de álcool (por semana) 0,9 ± 1,1 0,9 ± 1,1 0,766 

Dose de álcool consumida 1,3 ± 2,2 2,0 ± 3,9  

Drogas ilícitas, % (n)   0,691 

Não uso e nunca usei 81,3 (13) 83,3 (25)  

Já usei, mas não uso atualmente 18,8 (3) 13,3 (4)  

Uso atualmente 0,0 (0) 3,3 (1)  

Uso de antihipertensivo, % (n) 60,0 (9) 33,3 (10) 0,083 

Uso de hipoglicemiante, % (n) 20,0 (3) 23,3 (7) 0,56 

Uso de hipolipemiante, % (n) 20,0 (3) 36,7 (11) 0,215 

Uso de antidepressivo, % (n) 3,3 (2) 6,7 (2) 0,407 

Uso de hipnótico/sedativo, % (n) 6,7 (1) 0,0 (0) 0,333 

Uso de antipsicótico, % (n) 3,3 (2) 6,7 (2) 0,407 

Hipertensão arterial autorrelatada, % (n) 60,0 (9) 34,5 (10) 0,097 

Hipertensão pulmonar autorrelatada, % (n) 0,0 (0) 0,0 (0)  

Arritmia autorrelatada, % (n) 20,0 (3) 3,4 (1) 0,107 

Angina autorrelatada, % (n) 6,7 (1) 0,0 (0) 0,341 

Infarto autorrelatado, % (n) 6,7 (1) 0,0 (0) 0,341 

Insuficiência cardíaca autorrelatada, % (n) 6,7 (1) 0,0 (0) 0,341 

Doença valvular autorrelatada, % (n) 3,3 (2) 0,0 (0) 0,111 

Glaucoma autorrelatado, % (n) 6,7 (1) 3,4 (1) 0,571 

AVC autorrelatado, % (n) 6,7 (1) 3,4 (1) 0,571 

Doença neurológica autorrelatada, % (n) 3,3 (2) 3,4 (1) 0,264 

Desmaios autorrelatados, % (n) 6,7 (1) 0,0 (0) 0,341 

Doença renal autorrelatada, % (n) 26,7 (4) 6,9 (2) 0,092 

Tumor benigno autorrelatado, % (n) 6,7 (1) 0,0 (0) 0,341 

Tumor maligno autorrelatado, % (n) 0,0 (0) 3,4 (1) 0,659 

Diabetes autorrelatada, % (n) 20,0 (3) 24,1 (7) 0,536 

Doença da tireoide autorrelatada, % (n) 6,7 (1) 3,4 (1) 0,571 

continua 



Resultados 

42 

 

 

continuação 
 

Outra doença, % (n) 26,7 (4) 13,8 (4) 0,257 

Qual outra doença, % (n)   0,227 

Ansiedade 0,0 (0) 3,6 (1)  

Obesidade 0,0 (0) 3,6 (1)  

Osteofitose 6,7 (1) 0,0 (0)  

Rinite alérgica 6,7 (1) 0,0 (0)  

HIV 6,7 (1) 0,0 (0)  

Asma 0,0 (0) 3,6 (1)  

Narcolepsia 6,7 (1) 0,0 (0)  

Histórico familiar de AOS, % (n) 42,8 (6) 46,7 (14) 0,819 

Qual membro da família com AOS, % (n)   0,842 

Mãe 21,4 (3) 10,0 (3)  

Pai 7,1 (1) 13,3 (4)  

Filha/filho 0,0 (0) 3,3 (1)  

Tia/tio 7,1 (1) 3,3 (1)  

Mãe e pai 0,0 (0) 6,7 (2)  

Mãe, pai e irmã/irmão 0,0 (0) 3,3 (1)  

Irmã/irmão 7,1 (1) 6,7 (2)  

Valor de p: significância estatística. 

 
 
 

As Tabelas 4 a 7 ilustram respectivamente as avaliações basais físicas, 

de questionários, laboratoriais e de polissonografia conduzidas na Visita 1 (antes 

do início do tratamento ou placebo). Encontramos diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos sham-CPAP e CPAP nos seguintes aspectos: 

circunferência cervical (B=0,045, IC 95%=0,003-0,087, p=0,035), em que o grupo 

CPAP apresentou uma maior circunferência (44,5 ± 3,3) em relação ao grupo sham- 

CPAP (42,5 ± 2,7), cronotipo (X2=6,158, gl=2, p=0,046), em que observamos uma 

maior frequência de indivíduos de cronotipo intermediário no grupo sham-CPAP e 

no IQSP (B=-0,495, IC95%=-0,495 - -0,010, p=0,046), em que o grupo sham-CPAP 

apresentou uma pior qualidade de sono (10,5 ± 3,5) quando comparado ao grupo 

CPAP (8,8 ± 3,3). 

 

No que diz respeito às dosagens laboratoriais, observamos que o grupo 

CPAP apresentou maiores níveis de glicose (B=0,183, IC95%=0,005 - 0,362, 

p=0,044), colesterol VLDL (B=0,427, IC95%=0,427 - 0,710, p=0,003) e triglicérides 
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(B=0,445, IC95%=0,145 - 0,745, p=0,004); e menores níveis de fator de necrose 

tumoral alfa em relação ao grupo sham-CPAP (B=-1,427, IC95%=-1,967 - -0,887, 

p<0,001). 

 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes nos 

parâmetros polissonográficos entre os grupos no momento basal. Como esperado, 

observamos uma diferença nos valores de titulação de CPAP (B=0,777, 

IC95%=0,041 - 0,094, p<0,001), em que o grupo CPAP apresentou valores mais 

altos (8,9 ± 2,9) do que o grupo sham-CPAP (1,0 ± 0,0). 

 

 
Tabela 4. Média não-ajustada ± desvio padrão e frequência (%) da avaliação física 

conduzida na Visita 1 dos participantes do estudo de acordo com a randomização 

para os grupos SHAM ou CPAP. 

 

 sham-CPAP 
(n=16) 

CPAP 
(n=30) 

valor de p 

IMC (kg/m2) 31,2 ± 3,8 31,7 ± 4,2 0,790 

Circunferência cervical (cm) 42,5 ± 2,7 44,5 ± 3,3 0,035* 

Circunferência abdominal (cm) 109,3 ± 12,5 110,6 ± 10,3 0,708 

PAS (mmHg) 122,2 ± 25,9 124,2 ± 13,1 0,767 

PAD (mmHg) 82,2 ± 23,6 78,8 ± 11,3 0,419 

Obstrução nasal, % (n) 35,7 (5) 50,0 (15) 0,289 

Ressecamento nasal/oral, % (n) 78,6 (11) 53,3 (16) 0,101 

Respiração oral, % (n) 64,3 (9) 66,7 (20) 0,568 

Uso de descongestionante, % (n) 14,3 (2) 6,7 (2) 0,379 

Desvio de septo, % (n) 100,0 (2) 37,5 (6) 0,183 

Hipertrofia de concha, % (n) 50,0 (1) 75,0 (12) 0,490 

Mallampati, % (n)   0,407 

1 0,0 (0) 0,0 (0)  

2 0,0 (0) 31,3 (5)  

3 100,0 (2) 50,0 (8)  

4 0,0 (0) 18,8 (3)  

IMC: índice de massa corpórea; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; valor de p: significância 
estatística. *p<0,05 comparado ao grupo sham-CPAP ou frequência observada estatisticamente diferente da frequência 
esperada. 
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Tabela 5. Média não-ajustada ± desvio padrão e frequência (%) dos questionários 

aplicados na Visita 1 dos participantes do estudo de acordo com a randomização 

para os grupos sham-CPAP ou CPAP. 

 

 sham-CPAP 
(n=16) 

CPAP 
(n=30) 

valor de p 

IPAQ, % (n)   0,647 
Sedentário 6,3 (1) 10,7 (3)  

Insuficientemente ativo 43,8 (7) 32,1 (9)  

Ativo 43,8 (7) 39,3 (11)  

Muito ativo 6,3 (1) 17,9 (5)  

IDB 8,7 ± 8,1 9,4 ± 5,8 0,450 
IDAT-T 44,9 ± 5,2 44,9 ± 4,7 0,703 
IDAT-E 43,3 ± 5,3 42,9 ± 4,4 0,710 
Cronotipo, % (n)   0,046* 

Matutino 18,8 (3) 41,4 (12)  

Intermediário 81,3 (13) 44,8 (13)  

Vespertino 0,0 (0) 13,8 (4)  

NoSAS 11,5 ± 3,4 12,3 ± 2,5 0,470 
ESS 2,8 ± 1,5 2,8 ± 1,3 0,901 
ESE 13,5 ± 3,8 10,9 ± 5,5 0,181 
IQSP 10,5 ± 3,5 8,8 ± 3,3 0,041• 

IPAQ: questionário internacional de atividade física; IDB: inventário de depressão de Beck; IDAT-T: inventário de traço 
de ansiedade; IDAT-E: inventário de estado de ansiedade; ESS: escala de sonolência de Stanford; ESE: escala de 
sonolência de Epworth; IQSP: índice de qualidade de sono de Pittsburgh; valor de p: significância estatística; *p<0,05 
comparado ao grupo sham-CPAP ou frequência observada estatisticamente diferente da frequência esperada. 

 
 

Tabela 6. Média não-ajustada ± desvio padrão das dosagens laboratoriais 

conduzidas na Visita 1 dos participantes do estudo de acordo com a randomização 

para os grupos sham-CPAP ou CPAP. 

 

 sham-CPAP 
(n=16) 

CPAP 
(n=30) 

 
valor de p 

Interleucina 6 (pg/mL) 31,1 ± 14,2 57,8 ± 19,2 0,662 
TNF-α (pg/mL) 24,9 ± 69,4 4,9 ± 2,5 <0,001* 
8-oxodG (ng/mL) 14,2 ± 5,0 14,4 ± 3,7 0,872 
ADMA (ng/mL) 18,8 ± 21,0 24,1 ± 25,6 0,986 
Glicose (mg/dL) 98,4 ± 34,8 119,4 ± 45,4 0,044* 
Colesterol total (mg/dL) 170,0 ± 36,0 180,6 ± 52,8 0,257 
Colesterol HDL (mg/dL) 37,7 ± 10,1 38,3 ± 8,2 0,748 
Colesterol não HDL (mg/dL) 132,3 ± 31,8 142,3 ± 48,5 0,438 
Colesterol LDL (mg/dL) 105,7 ± 24,4 99,0 ± 40,3 0,445 
Colesterol VLDL (mg/dL) 26,6 ± 10,2 43,3 ± 19,2 0,003* 
Triglicérides (mg/dL) 133,2 ± 51,1 216,2 ± 96,2 0,004* 

TNF-α: fator de necrose tumoral alfa; 8-oxodG: 8-oxo-7,8-dihidro-2’-deoxiguanosina; ADMA: dimetil arginina 
assimétrica; HDL: lipoproteína de alta densidade; LDL: lipoproteína de baixa densidade; VLDL: lipoproteína de muita 
baixa densidade; valor de p: significância estatística; *p<0,05 comparado ao grupo sham-CPAP. 
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Tabela 7. Média não-ajustada ± desvio padrão dos parâmetros polissonográficos 

na Visita 1 dos participantes do estudo de acordo com a randomização para os 

grupos sham-CPAP ou CPAP. 

 

 sham-CPAP 
(n=16) 

CPAP 
(n=30) 

 
valor de p 

Latência de sono (min) 11,6 ± 13,7 20,1 ± 22,3 0,140 

Latência de sono REM (min) 120,5 ± 98,6 95,2 ± 40,7 0,120 

TTS (min) 349,6 ± 57,1 352,8 ± 41,6 0,311 

Eficiência de sono (%) 80,9 ± 11,8 82,9 ± 10,9 0,399 

N1 (%) 18,7 ± 14,7 12,6 ± 5,9 0,085 

N2 (%) 42,5 ± 10,7 45,2 ± 12,9 0,577 

N3 (%) 18,2 ± 13,3 20,2 ± 11,6 0,644 

REM (%) 20,5 ± 5,9 21,9 ± 5,1 0,197 

WASO (min) 71,1 ± 49,5 55,8 ± 53,6 0,130 

Índice de despertares 25,0 ± 16,1 38,8 ± 46,9 0,167 

IDR 40,5 ± 20,7 36,6 ± 13,9 0,610 

IAH 40,0 ± 20,9 36,1 ± 14,1 0,554 

SpO2 basal 93,4 ± 1,3 93,2 ± 1,7 0,629 

SpO2 média 91,8 ± 1,6 91,9 ± 2,1 0,735 

SpO2 mínima 76,7 ± 7,2 77,9 ± 7,7 0,913 

Índice de dessaturação 34,6 ± 15,6 30,7 ± 20,2 0,627 

%TTS abaixo de 90% 13,4 ± 15,9 17,9 ± 20,8 0,21 

Titulação do CPAP 1,0 ± 0,0 8,9 ± 2,9 <0,001 

TTS: tempo total de sono; WASO: tempo acordado após início de sono; IDR: índice de distúrbios respiratórios; SpO2: 
saturação percutânea de oxigênio; valor de p: significância estatística; *p<0,05 comparado ao grupo sham-CPAP. 

 
Com relação ao CMTL, não encontramos diferença estatisticamente 

significante entre os grupos sham-CPAP (1,0117 ± 0,1554) e CPAP (1,0960 ± 

0,1122); como ilustrado na Figura 3. A análise levou em consideração o modelo 

simples (sem correção para potenciais covariáveis) (B=-0,048, IC95%=-0,123 – 

0,028, p=0,214) e o modelo final considerando o IMC, a idade e a dosagem de 

TNF-α como covariáveis (B=0,085, IC95%=-0,007 – 0,177, p=0,106). 
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Figura 3. Comprimento médio dos telômeros de leucócitos expresso pela média ± desvio 

padrão da razão T/S entre os grupos sham-CPAP e CPAP na Visita 1. 

 
 

 
6.3. Comparação dos grupos sham-CPAP e CPAP: avaliações basal e após 3 

meses de tratamento 

 

Ao compararmos os grupos sham-CPAP e CPAP após os 3 meses de 

tratamento ou placebo (Visita 4) em relação à avaliação basal (Visita 1) 

encontramos um efeito do tempo na diminuição do IMC (B=0,041, IC95%=0,007 – 

0,075, p=0,019). Além disso, encontramos um efeito do tratamento no IQSP 

(B=0,361, IC95%=0,131 – 0,591, p=0,002) com melhora na qualidade de sono 

autorrelatada no grupo CPAP em relação ao grupo sham-CPAP e no questionário 

IPAQ (B=0,282, IC95%=0,050 – 0,513, p=0,017), com aumento da frequência da 

categoria insuficientemente ativa no grupo sham-CPAP e da categoria muito ativa 

no grupo CPAP após os 3 meses de tratamento. No que diz respeito às análises 

laboratoriais, houve um efeito da interação tempo*tratamento no fator de necrose 

tumoral alfa (B=-0,980, IC95%=-1,735 - -0,226, p=0,011), do tempo no aumento do 

HDL (B=-0,099, IC95%=-0,180 - -0,017, p=0,017) e um efeito do tratamento 

(B=0,571, IC95%=0,088 – 1,055, p=0,020) no aumento do VLDL no grupo CPAP 

em relação ao grupo sham-CPAP. As Tabelas 8 a 10 ilustram essas comparações. 
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Tabela 8. Média não-ajustada ± desvio padrão da avaliação física conduzida na Visita 1 e na Visita 4 dos participantes do estudo de 

acordo com a randomização para os grupos SHAM ou CPAP. 

 

 sham-CPAP (n=16) sham-CPAP (n=13) CPAP (n=30) CPAP (n=25) valor de p valor de p valor de p 

 Visita 1 Visita 4 Visita 1 Visita 4 tratamento tempo interação 

IMC (kg/m2) 31,2 ± 3,8 30,0 ± 3,7 31,7 ± 4,2 31,3 ± 3,8 0,346 0,019* 0,175 

CC (cm) 42,5 ± 2,7 42,9 ± 3,3 44,5 ± 3,3 44,7 ± 3,7 0,122 0,366 0,803 

CA (cm) 109,3 ± 12,5 106,5 ± 10,9 110,6 ± 10,3 109,8 ± 10,9 0,397 0,106 0,373 

PAS (mmHg) 122,2 ± 25,9 123,1 ± 13,9 124,2 ± 13,1 122,3 ± 13,6 0,871 0,893 0,741 

PAD (mmHg) 82,2 ± 23,6 75,7 ± 6,7 78,8 ± 11,3 78,7 ± 12,5 0,360 0,209 0,237 

IMC: índice de massa corpórea; CC: circunferência cervical; CA: circunferência abdominal; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; 

valor de p: significância estatística; *p<0,05 comparado ao grupo sham-CPAP, tempo ou interação tempo e tratamento. 
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Tabela 9. Média não-ajustada ± desvio padrão e frequência (%) dos questionários aplicados na Visita 1 e na Visita 4 dos 

participantes do estudo de acordo com a randomização para os grupos sham-CPAP ou CPAP. 

 

sham-CPAP (n=16) sham-CPAP (n=13) CPAP (n=30) CPAP (n=25) valor de p valor de p valor de p 

 Visita 1 Visita 4 Visita 1 Visita 4 tratamento tempo interação 

IPAQ, % (n)     0,017* 0,292 0,067 

Sedentário 6,3 (1) 15,4 (2) 10,7 (3) 8,7 (2)    

Insuficientemente ativo 43,8 (7) 53,8 (7) 32,1 (9) 17,4 (4)    

Ativo 43,8 (7) 23,1 (3) 39,3 (11) 43,5 (10)    

Muito ativo 6,3 (1) 7,7 (1) 17,9 (5) 30,4 (7)    

IDB 8,7 ± 8,1 7,6 ± 6,4 9,4 ± 5,8 7,7 ± 5,1 0,37 0,751 0,724 

IDAT-T 44,9 ± 5,2 45,8 ± 3,9 44,9 ± 4,7 44,8 ± 4,8 0,229 0,660 0,537 

IDAT-E 43,3 ± 5,3 45,6 ± 7,3 42,9 ± 4,4 44,1 ± 6,1 0,501 0,135 0,595 

NoSAS 11,5 ± 3,4 11,8 ± 2,6 12,3 ± 2,5 11,4 ± 2,8 0,881 0,788 0,311 

ESS 2,8 ± 1,5 2,5 ± 1,3 2,8 ± 1,3 2,4 ± 1,5 0,303 0,956 0,265 

ESE 13,5 ± 3,8 11,5 ± 4,1 10,9 ± 5,5 9,6 ± 4,9 0,103 0,133 0,866 

IQSP 10,5 ± 3,5 10,2 ± 3,7 8,8 ± 3,3 6,1 ± 2,7 0,002* 0,279 0,627 

IPAQ: questionário internacional de atividade física; IDB: inventário de depressão de Beck; IDAT-T: inventário de traço de ansiedade; IDAT-E: inventário de 

estado de ansiedade; ESS: escala de sonolência de Stanford; ESE: escala de sonolência de Epworth; IQSP: índice de qualidade de sono de Pittsburgh; valor 

de p: significância estatística; *p<0,05 comparado ao grupo sham-CPAP, tempo ou interação tempo e tratamento. 
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Tabela 10. Média não-ajustada ± desvio padrão das dosagens laboratoriais conduzidas na Visita 1 e na Visita 4 dos participantes do 

estudo de acordo com a randomização para os grupos sham-CPAP ou CPAP. 

 

 sham-CPAP (n=16) sham-CPAP (n=13) CPAP (n=30) CPAP (n=25) valor de p valor de p valor de p 

 Visita 1 Visita 4 Visita 1 Visita 4 tratamento tempo interação 

Interleucina 6 (pg/mL) 31,1 ± 14,2 34,4 ± 19,6 57,8 ± 19,2 48,2 ± 17,4 0,554 0,342 0,176 

TNF-α (pg/mL) 24,9 ± 69,4 18,5 ± 44,1 4,9 ± 2,5 15,6 ± 26,7 0,545 0,457 0,011* 

8-oxodG (ng/mL) 14,2 ± 5,0 13,8 ± 4,5 14,4 ± 3,7 15,0 ± 5,0 0,447 0,773 0,523 

ADMA (ng/mL) 18,8 ± 21,0 33,3 ± 27,9 24,1 ± 25,6 32,1 ± 27,0 0,893 0,105 0,922 

Glicose (mg/dL) 98,4 ± 34,8 124,3 ± 102,4 119,4 ± 45,4 107,8 ± 30,6 0,897 0,122 0,219 

Colesterol total (mg/dL) 170,0 ± 36,0 190,2 ± 43,2 180,6 ± 52,8 182,0 ± 69,4 0,816 0,134 0,241 

Colesterol HDL (mg/dL) 37,7 ± 10,1 43,7 ± 11,0 38,3 ± 8,2 51,9 ± 29,7 0,304 0,017* 0,185 

Colesterol não HDL (mg/dL) 132,3 ± 31,8 146,5 ± 35,9 142,3 ± 48,5 150,2 ± 46,3 0,701 0,331 0,650 

Colesterol LDL (mg/dL) 105,7 ± 24,4 113,8 ± 35,1 99,0 ± 40,3 103,3 ± 47,4 0,416 0,569 0,882 

Colesterol VLDL (mg/dL) 26,6 ± 10,2 32,7 ± 35,1 43,3 ± 19,2 59,6 ± 41,9 0,020* 0,383 0,579 

Triglicérides (mg/dL) 133,2 ± 51,1 163,7 ± 115,0 216,2 ± 96,2 202,3 ± 103,7 0,126 0,435 0,597 

TNF-α: fator de necrose tumoral alfa; 8-oxodG: 8-oxo-7,8-dihidro-2’-deoxiguanosina; ADMA: dimetil arginina assimétrica; HDL: lipoproteína de alta densidade; 

LDL: lipoproteína de baixa densidade; VLDL: lipoproteína de muita baixa densidade; valor de p: significância estatística; *p<0,05 comparado ao grupo sham- 

CPAP, tempo ou interação tempo e tratamento. 
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Observamos um efeito estatisticamente significativo do tratamento  sob 

o CMTL como ilustrado na Figura 4, o qual o grupo sham-CPAP (1,0117 ± 0,1552 

vs 0,9457 ± 0,0747) apresentou uma redução mais expressiva do que o grupo 

CPAP (1,0960 ± 0,1122 vs 1,0521 ± 0,1094). Não encontramos efeito do tempo e 

da interação tempo*tratamento. A análise foi estatisticamente significativa para o 

modelo simples sem correção (B=-0.096, IC95%=-0,043 – -0,149, p<0,001) e 

levando em consideração o IMC e a idade como covariáveis (B=- 0,085, IC95%=-

0,190 – -0,020, p=0,011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Comprimento médio dos telômeros de leucócitos expresso pela média da razão 

T/S entre os grupos sham-CPAP e CPAP na Visita 1 e na Visita 4. 

 
 

 
Também analisamos a correlação entre o delta CMTL com os deltas de 

TNF-α, IL-6, 8-oxodg e ADMA, ou seja, a variação entre os valores na Visita 4 e na 

Visita 1. Observamos uma correlação significativa negativa entre o delta CMTL e o 

delta TNF-α (rho=-0,354, p<0,001). Ao estratificarmos por intervenção, não 

observamos mais a correlação no grupo CPAP (rho=-0,150, p=0,195), mas uma 

correlação negativa mais forte entre sham-CPAP e TNF-α (rho=-0,475, p=0,08). 

Nenhuma correlação estatisticamente significativa foi observada entre CMTL e IL- 

6 (rho=-0,157, p=0,105), 8-oxodG (rho=-0,043, p=0,806) e ADMA (rho=0,164, 

p=0,348). 
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6.4. Comparação dos grupos sham-CPAP e CPAP: avaliações basal, após 3 e 

6 meses de tratamento 

 

As Tabelas 11 a 13 demonstram respectivamente as avaliações físicas, 

de questionários e laboratoriais dos participantes dos grupos sham-CPAP e CPAP 

entre os momentos basal (Visita 1), após 3 meses (Visita 4) e após 6 meses de 

tratamento (Visita 7). 

 

Encontramos um efeito da interação tempo*tratamento (B=0,027, 

IC95%=0,000 – 0,054, p=0,047) na diminuição da circunferência cervical. 

Observamos um efeito do tempo na diminuição dos seguintes parâmetros avaliados: 

inventário de depressão de Beck (B=-0,282, IC95%=-0,517 – -0,047, p=0,019), 

inventário de traço de ansiedade (B=-0,077, IC95%=-0,124 – -0,030, p=0,001), 

inventário de estado de ansiedade (B=-0,201, IC95%=-0,361 – -0,041, p=0,014), 

escala de sonolência de Stanford (B=-0,294, IC95%=-0,580 – -0,008, p=0,044) e 

escala de sonolência de Epworth (B=-0,220, IC95%=-0,436 – -0,003, p=0,047). Além 

disso, também encontramos um efeito do tratamento na diminuição da escala de 

sonolência de Epworth (B=-0,345, IC95%=-0,579 – -0,111, p=,004) e um efeito do 

tempo (B=0,252, IC95%=0,041 – 0,464, p=0,019) e da interação tempo*tratamento 

(B=0,327, IC95%=0,187 – 0,455, p<0,001) foi observada para a melhora na 

qualidade de sono mensurada pelo índice de qualidade de sono de Pittsburgh. 

 

Por fim, com relação às análises laboratoriais, vimos um efeito do 

tratamento (B=1,427, IC95%=1,081 – 2,773, p=0,038) e da interação 

tempo*tratamento (B=-1,065, IC95%=-2,101 – -0,030, p=0,044) nas concentrações 

de fator de necrose tumoral alfa; um efeito do tratamento (B=-0,473, IC95%=-0,898 

– -0,109, p=0,005) na diminuição do 8-oxodG; um efeito do tempo no aumento dos 

níveis de colesterol (B=0,133, IC95%=0,025 – 0,240, p=0,016), colesterol não HDL 

(B=0,166, IC95%=0,040 – 0,292, p=0,010) e no colesterol LDL (B=0,240, 

IC95%=0,092 – 0,387, p=0,001). Ainda, um efeito do tratamento no colesterol VLDL 

(B=-0,427, IC95%=-0,683 – -0,170, p=0,001) e nos triglicérides (B=-0,445, IC95%=- 

0,734 – -0,156, p=0,003) foi observado. 
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Tabela 11. Média não-ajustada ± desvio padrão da avaliação física conduzida nas Visitas 1, 4 e 7 dos participantes do estudo de 

acordo com a randomização para os grupos sham-CPAP ou CPAP. 

 

 sham-CPAP 
(n=16) 

sham-CPAP 
(n=13) 

sham-CPAP 
(n=15) 

CPAP 
(n=30) 

CPAP 
(n=24) 

CPAP 
(n=28) 

 

valor de p 
 

valor de p 
 

valor de p 

 Visita 1 Visita 4 Visita 7 Visita 1 Visita 4 Visita 7 tratamento tempo interação 

IMC (kg/m2) 31,2 ± 3,8 30,0 ± 3,7 31,1 ± 2,5 31,7 ± 4,2 31,3 ± 3,8 31,5 ± 3,9 0,290 0,609 0,213 

CC(cm) 42,5 ± 2,7 42,9 ± 3,3 43,7 ± 3,2 44,5 ± 3,3 44,7 ± 3,7 43,0 ± 3,2 0,464 0,077 0,047* 

CA(cm) 109,3 ± 12,5 106,5 ± 10,9 109,3 ± 9,7 110,6 ± 10,3 109,8 ± 10,9 108,1 ± 11,3 0,506 0,071 0,546 

PAS (mmHg) 122,2 ± 25,9 123,1 ± 13,9 128,7 ± 22,1 124,2 ± 13,1 122,3 ± 13,6 127,4 ± 12,2 0,237 0,054 0,215 

PAD (mmHg) 82,2 ± 23,6 75,7 ± 6,7 83,9 ± 17,3 78,8 ± 11,3 78,7 ± 12,5 79,6 ± 9,5 0,061 0,299 0,426 

IMC: índice de massa corpórea; CC: circunferência cervical; CA: circunferência abdominal; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; valor de p: significância 

estatística; *p<0,05 comparado ao grupo sham-CPAP, tempo ou interação tempo e tratamento. 
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Tabela 12. Média não-ajustada ± desvio padrão e frequência (%) dos questionários aplicados nas Visitas 1, 4 e 7 dos participantes 

do estudo de acordo com a randomização para os grupos sham-CPAP ou CPAP. 

 

 sham-CPAP 
(n=16) 

sham-CPAP 
(n=13) 

sham-CPAP 
(n=15) 

CPAP 
(n=30) 

CPAP 
(n=24) 

CPAP 
(n=28) 

 

valor de p 
 

valor de p 
 

valor de p 

 Visita 1 Visita 4 Visita 7 Visita 1 Visita 4 Visita 7 tratamento tempo interação 

IPAQ, % (n)       0,598 0,805 0,468 

Sedentário 6,3 (1) 15,4 (2) 27,3 (3) 10,7 (3) 8,7 (2) 13,0 (3)    

Insuficientemente ativo 43,8 (7) 53,8 (7) 45,5 (5) 32,1 (9) 17,4 (4) 39,1 (9)    

Ativo 43,8 (7) 23,1 (3) 0,0 (0) 39,3 (11) 43,5 (10) 21,7 (5)    

Muito ativo 6,3 (1) 7,7 (1) 27,3 (3) 17,9 (5) 30,4 (7) 26,1 (6)    

IDB 8,7 ± 8,1 7,6 ± 6,4 7,1 ± 6,7 9,4 ± 5,8 7,7 ± 5,1 6,0 ± 5,1 0,134 0,019* 0,355 

IDAT-T 44,9 ± 5,2 45,8 ± 3,9 43,3 ± 6,0 44,9 ± 4,7 44,8 ± 4,8 41,8 ± 4,2 0,280 0,001* 0,084 

IDAT-E 43,3 ± 5,3 45,6 ± 7,3 44,8 ± 7,3 42,9 ± 4,4 44,1 ± 6,1 44,0 ± 5,5 0,804 0,014* 0,448 

NoSAS 11,5 ± 3,4 11,8 ± 2,6 11,8 ± 3,5 12,3 ± 2,5 11,4 ± 2,8 11,5 ± 2,7 0,849 0,852 0,173 

ESS 2,8 ± 1,5 2,5 ± 1,3 2,5 ± 1,4 2,8 ± 1,3 2,4 ± 1,5 1,8 ± 0,8 0,098 0,044* 0,257 

ESE 13,5 ± 3,8 11,5 ± 4,1 12,8 ± 4,5 10,9 ± 5,5 9,6 ± 4,9 8,3 ± 3,9 0,004* 0,047* 0,216 

IQSP 10,5 ± 3,5 10,2 ± 3,7 9,8 ± 4,1 8,8 ± 3,3 6,1 ± 2,7 5,8 ± 2,3 0,019* <0,001* 0,354 

IPAQ: questionário internacional de atividade física; IDB: inventário de depressão de Beck; IDAT-T: inventário de traço de ansiedade; IDAT-E: inventário de estado de ansiedade; 

ESS: escala de sonolência de Stanford; ESE: escala de sonolência de Epworth; IQSP: índice de qualidade de sono de Pittsburgh;  valor de p: significância estatística; p<0,05 

comparado ao grupo sham-CPAP, tempo ou interação tempo e tratamento. 
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Tabela 13. Média não-ajustada ± desvio padrão das dosagens laboratoriais conduzidas na Visita 1, 4 e 7 dos participantes do estudo 

de acordo com a randomização para os grupos sham-CPAP ou CPAP. 

 

 sham-CPAP 
(n=16) 

sham-CPAP 
(n=13) 

sham-CPAP 
(n=15) 

CPAP 
(n=30) 

CPAP 
(n=24) 

CPAP 
(n=28) 

 

valor de p 
 

valor de p 
 

valor de p 

 Visita 1 Visita 4 Visita 7 Visita 1 Visita 4 Visita 7 tratamento tempo interação 

Interleucina 6 (pg/mL) 31,1 ± 14,2 34,4 ± 19,6 37,7 ± 18,3 57,8 ± 19,2 48,2 ± 17,4 40,3 ± 18,4 0,089 0,241 0,094 

TNF-α (pg/mL) 24,9 ± 69,4 18,5 ± 44,1 17,4 ± 32,9 4,9 ± 2,5 15,6 ± 26,7 4,5 ± 2,4 0,038* 0,585 0,044* 

8-oxodG (ng/mL) 14,2 ± 5,0 13,8 ± 4,5 13,4 ± 2,3 14,4 ± 3,7 15,0 ± 5,0 10,8 ± 4,9 0,005* 0,056 0,060 

ADMA (ng/mL) 18,8 ± 21,0 33,3 ± 27,9 36,5 ± 25,1 24,1 ± 25,6 32,1 ± 27,0 48,5 ± 19,2 0,753 0,091 0,823 

Glicose (mg/dL) 98,4 ± 34,8 124,3 ± 102,4 111,5 ± 58,0 119,4 ± 45,4 107,8 ± 30,6 136,7 ± 85,4 0,091 0,329 0,641 

Colesterol total (mg/dL) 170,0 ± 36,0 190,2 ± 43,2 193,4 ± 45,7 180,6 ± 52,8 182,0 ± 69,4 209,4 ± 50,8 0,214 0,016* 0,577 

Colesterol HDL (mg/dL) 37,7 ± 10,1 43,7 ± 11,0 38,6 ± 8,9 38,3 ± 8,2 51,9 ± 29,7 37,3 ± 6,3 0,759 0,854 0,973 

Colesterol não HDL (mg/dL) 132,3 ± 31,8 146,5 ± 35,9 154,8 ± 41,5 142,3 ± 48,5 150,2 ± 46,3 172,1 ± 47,5 0,375 0,010* 0,872 

Colesterol LDL (mg/dL) 105,7 ± 24,4 113,8 ± 35,1 125,8 ± 39,8 99,0 ± 40,3 103,3 ± 47,4 127,9 ± 54,6 0,379 0,001* 0,410 

Colesterol VLDL (mg/dL) 26,6 ± 10,2 32,7 ± 35,1 29,0 ± 13,1 43,3 ± 19,2 59,6 ± 41,9 44,2 ± 16,5 0,001* 0,836 0,856 

Triglicérides (mg/dL) 133,2 ± 51,1 163,7 ± 115,0 145,2 ± 66,2 216,2 ± 96,2 202,3 ± 103,7 221,3 ± 82,3 0,003* 0,354 0,503 

TNF-α: fator de necrose tumoral alfa; 8-oxodG: 8-oxo-7,8-dihidro-2’-deoxiguanosina; ADMA: dimetil arginina assimétrica; HDL: lipoproteína de alta densidade; LDL: lipoproteína de 

baixa densidade; VLDL: lipoproteína de muita baixa densidade; valor de p: significância estatística; *p<0,05 comparado ao grupo sham-CPAP, tempo ou interação tempo e 

tratamento. 
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A Tabela 14 ilustra a comparação dos parâmetros polissonográficos dos 

participantes do grupo CPAP antes (Visita 1) e depois de 6 meses de tratamento 

(Visita 7). Essa análise não foi realizada com o grupo sham-CPAP pois devido à 

pandemia de Sars-CoV-2, os exames de polissonografia com CPAP foram 

interrompidos afim de assegurar a saúde dos voluntários – considerando a potencial 

formação de aerossóis nessa modalidade de exame. 

 

Observamos um efeito estatisticamente significante com diminuição dos 

seguintes parâmetros: latência de sono REM (B=-0,653, IC95%=-1,040 – -0,267, 

p=0,001), N1 (B=-0,671, IC95%=-1,021 – -0,322, p<0,001), N2 (B=-0,270, IC95%=- 

0,411 – -0,129, p<0,001), índice de despertares (B=-1,219, IC95%=-1,605 – -0,834, 

p<0,001), IDR (B=-2,580, IC95%=-2,963 – -2,197, p<0,001), IAH (B=-2,578, IC95%=- 

2,926 – -2,229, p<0,001), índice de dessaturação (B=-2,717, IC95%=-3,091 – -2,343, 

p<0,001) e porcentagem de TTS abaixo de 90% (B=-3,532, IC95%=-4,264 – -2,801, 

p<0,001). E aumento dos seguintes parâmetros: N3 (B=0,490, IC95%=0,288 – 0,693, 

p<0,001), REM (B=0,215, IC95%=0,057 – 0,373, p=0,008), SpO2 basal (B=0,010, 

IC95%=0,004 – 0,017, p=0,003), SpO2 média (B=0,026, IC95%=0,014 – 0,037, 

p<0,001) e SpO2 mínima (B=0,026, IC95%=0,097 – 0,181, p<0,001). 

 

Observamos um efeito estatisticamente significativo do tratamento sob 

o CMTL, em que o grupo sham- CPAP (1,0117 ± 0,1552, 0,9457 ± 0,0747, 

0,8482 ± 0,2163) apresentou uma 

redução mais expressiva do que o grupo CPAP (1,0960 ± 0,1122, 1,0521 ± 0,1094, 

1,0675 ± 0,1225) comparando as médias das Visitas 1, 4 e 7. Além disso, como 

esperado, observou-se um efeito no tempo na diminuição do CMTL (B=-0,098, 

IC95%=-0,174 – -0,022, p=0,012). Não encontramos um efeito significativo da 

interação tempo*tratamento sobre o CMTL (p=0,659). A análise levou em 

consideração o modelo simples sem correção (B=0,137, IC95%=0,066 – 0,094, 

p=0,010) e o IMC e a idade como covariáveis (B=0,136, IC95%=0,053 – 0,219, 

p=0,001). A variação do CMTL entre as Visitas está ilustrada na Figura 5. 
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Tabela 14. Média não-ajustada ± desvio padrão dos parâmetros polissonográficos 

nas Visita 1 e Visita 7 dos participantes do grupo CPAP. 

 

 CPAP (n=25) CPAP (n=11) valor de p 
 Visita 1 Visita 7 tempo 

Latência de sono (min) 20,1 ± 22,3 19,6 ± 22,4 0,923 

Latência de sono REM (min) 95,2 ± 40,7 50,5 ± 30,8 0,001* 

TTS (min) 352,8 ± 41,6 333,2 ± 60,7 0,420 

Eficiência de sono (%) 82,9 ± 10,9 83,1 ± 12,8 0,403 

N1 (%) 12,6 ± 5,9 8,6 ± 2,9 <0,001* 

N2 (%) 45,2 ± 12,9 33,7 ± 7,7 <0,001* 

N3 (%) 20,2 ± 11,6 32,7 ± 7,6 <0,001* 

REM (%) 21,9 ± 5,1 25,0 ± 6,5 0,008* 

WASO (min) 55,8 ± 53,6 46,3 ± 30,6 0,129 

Índice de despertares 38,8 ± 46,9 11,3 ± 3,7 <0,001* 

IDR 36,6 ± 13,9 2,9 ± 2,1 <0,001* 

IAH 36,1 ± 14,1 2,9 ± 2,2 <0,001* 

SpO2 basal 93,2 ± 1,7 94,4 ± 1,0 0,003* 

SpO2 média 91,9 ± 2,1 93,5 ± 0,9 <0,001* 

SpO2 mínima 77,9 ± 7,7 87,3 ± 4,5 <0,001* 

Índice de dessaturação 30,7 ± 20,2 2,2 ± 1,5 <0,001* 

%TTS abaixo de 90% 17,9 ± 20,8 0,3 ± 0,6 <0,001* 

TTS: tempo total de sono; WASO: tempo acordado após início de sono; IDR: índice de distúrbios 

respiratórios; SpO2: saturação percutânea de oxigênio; valor de p: significância estatística; *p<0,05 

comparado a Visita 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Comprimento médio dos telômeros de leucócitos expresso pela média da razão 

T/S entre os grupos sham-CPAP e CPAP nas Visita 1, 4 e 7. 
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Similarmente ao que encontramos na comparação entre os deltas das 

Visitas 4 e 1, também observamos uma correlação negativa entre os deltas CMTL 

e delta TNF-α da Visita 7 e Visita 1 (rho=-0,216, p=0,003). Além disso, essa 

correlação foi significativa principalmente devido à intervenção sham-CPAP (rho=- 

0,383, p=0,009) em vez do uso de CPAP (rho=0,021, p=0,800). Nenhuma 

correlação estatisticamente significativa foi observada entre CMTL e IL-6 

(rho=0,097, p=0,604), 8-oxoDg (rho=-0,009, p=0,962) e ADMA (rho=-0,148, 

p=0,434). 

 
 

 
6.5. Adesão ao tratamento 

 
A média de uso autorrelatado do aparelho foi de 5,29 ± 1,09 no grupo 

sham-CPAP e de 5,71 ± 0,19 no grupo CPAP. Observamos um efeito 

estatisticamente significante da interação tratamento*tempo, especificamente entre 

o grupo sham-CPAP*Visita 7: B=-0,462, IC=-0,595 – -0,329, p<0,001. Não 

encontramos efeito nem da intervenção (sham-CPAP ou CPAP) nem do tempo, 

como ilustrado na Figura 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Horas de uso autorrelatado do aparelho entre as visitas de acompanhamento 

e adesão ao aparelho de acordo com a randomização em sham-CPAP ou CPAP. 
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Avaliando objetivamente o uso do aparelho pela extração direta dos 

dados no dispositivo, a média para o grupo sham-CPAP foi 4,52 ± 0,65 e para o 

grupo CPAP foi de 5,53 ± 0,29. Encontramos um efeito do tempo, especificamente 

ao compararmos as Visitas 2 e 5 (B=0,167, IC=0,026 – 0,308, p=0,021) e Visitas 2 e 

6 (B=0,148, IC=0,013 – 0,283, p=0,031). Além disso, observamos um efeito da 

interação tratamento*tempo, entre o grupo sham-CPAP*Visita 5 (B=-0,448, IC=- 

0,865 – -0,032, p=0,035) e entre o grupo sham-CPAP*Visita 6 (B=-0,850, IC=-1,213 

– -0,487, p<0,001). Não encontramos efeito da intervenção (sham-CPAP ou CPAP), 

como ilustrado na Figura 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Horas de uso objetiva do aparelho entre as visitas de acompanhamento e 

adesão ao aparelho de acordo com a randomização em sham-CPAP ou CPAP. 

 
 

 
Aos correlacionarmos as horas autorrelatadas e objetivas, observamos 

que no grupo CPAP há uma concordância em todas as visitas (rho=0,605, p<0,001; 

rho=0,747, p<0,001; rho=0,712, p<0,001; rho=0,652, p<0,001; rho=0,683, p<0,001; 

rho=0,780, p=0,002, Visitas 2, 3, 4, 5, 6 e 7; respectivamente). O mesmo não ocorre 

no grupo sham-CPAP (rho=0,439, p=0,204; rho=0,618, p=0,102; rho=0,880, 

p=0,004; rho=0,542, p=0,165; rho=0,632, p=0,368; Visitas 2, 3, 4, 5 e 6; 

respectivamente). A Figura 8 ilustra essas comparações. 
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Figura 8. Comparação entre as horas de uso autorrelatada e objetiva do aparelho entre 

as visitas de acompanhamento e adesão ao aparelho de acordo com a randomização em 

sham-CPAP ou CPAP. 

 
 

 
As análises referentes ao IAH e a fuga foram feitas apenas para o grupo 

CPAP pois o aparelho sham-CPAP não nos permite obter tais dados. 

 

A média de IAH durante as visitas após o início do tratamento foi de 3,64 

± 0,98. Não encontramos diferença estatisticamente significante entre as visitas, 

como mostrado na Figura 9. 

 

A fuga apresentou uma média de 11,26 ± 1,30 durante os 6 meses de 

tratamento. Observamos um efeito significativo do tempo, especificamente ao 

compararmos os valores da Visita 2 e da Visita 5 (B=-0,663, IC=-1,124 – -0,201, 

p=0,005). A Figura 10 demonstra essa análise. 
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Figura 9. Média do índice de apneia-hipopneia (IAH) do grupo CPAP entre as visitas de 

acompanhamento e adesão ao aparelho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Média dos valores de fuga (L/m) do grupo CPAP entre as visitas de 

acompanhamento e adesão ao aparelho. 
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  7. DISCUSSÃO 
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O presente estudo demonstra que no momento basal, ou seja, antes do 

início da intervenção, os participantes de ambos os grupos eram semelhantes - o 

que atesta que o processo de randomização foi adequado. Notavelmente, o CMTL 

também não é estatisticamente diferente entre os grupos. Após o início das 

intervenções, observamos que o CPAP foi eficaz na redução da circunferência 

cervical, sonolência, melhora da qualidade de sono autorreferida e na normalização 

da maioria dos parâmetros polissonográficos. No que diz respeito ao desfecho 

principal do estudo, encontramos efeito do CPAP na estabilização do CMTL quando 

comparado ao sham-CPAP. Além disso, notamos um efeito do TNF-α na 

modulação das vias de encurtamento telomérico associadas à AOS. 

 
 

 
7.1. Efeitos do sham-CPAP e CPAP 

 

O desenvolvimento de um aparelho para o tratamento da AOS com 

pressão aérea positiva foi descrito pela primeira vez em 1981 por Sullivan e 

colaboradores (129). Desde então, o CPAP provou ser o tratamento mais eficaz e 

indicado para pacientes com distúrbios respiratórios de sono, sendo atualmente o 

padrão ouro para o tratamento de pacientes com AOS moderada a grave, 

independentemente dos sintomas. Indivíduos com doença cardiovascular, 

independentemente da gravidade da AOS, são indicados ao uso de CPAP de 

acordo com as recomendações da Academia Americana de Medicina do sono 

(17,130). A sonolência diurna excessiva associada à AOS, e independente de sua 

gravidade, requer CPAP como tratamento recomendado. Outras indicações 

possíveis para CPAP seriam AOS leve, Síndroma de Resistência das vias Aéreas 

e ronco primário (17,125). 

Alguns efeitos do CPAP ocorrem em um curto período de tempo. É 

relatado na literatura a normalização da arquitetura do sono, reduções na 

sonolência diurna, melhorias na produtividade, humor, memória e irritabilidade e 

reduções nos acidentes domésticos e automobilísticos após o início da 

intervenção (131). No presente projeto, observamos uma melhora já com 3 meses 

de tratamento na qualidade de sono pelo IQSP. Interessantemente, encontramos 
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um efeito do tratamento no questionário IPAQ, indicando uma maior frequência 

de indivíduos muito ativos no grupo CPAP após o início do tratamento. No 

entanto, encontramos uma melhora ao longo do tempo no aumento do colesterol 

HDL e um efeito negativo do tratamento no colesterol VLDL. 

 

Ao final dos 6 meses de protocolo, encontramos um efeito da interação 

tempo*tratamento na diminuição da circunferência cervical. Observamos um efeito 

do tempo na diminuição dos seguintes parâmetros avaliados: inventário de 

depressão de Beck, inventário de traço de ansiedade, escala de sonolência de 

Stanford e escala de sonolência de Epworth. Além disso, um efeito do tratamento 

e da interação tempo*tratamento foi observada para a melhora na qualidade de 

sono mensurada pelo índice de qualidade de sono de Pittsburgh. Por fim, com 

relação às análises laboratoriais, vimos um efeito do tratamento e da interação 

tempo*tratamento nas concentrações de fator de necrose tumoral alfa; um efeito do 

tempo no aumento dos níveis de colesterol, colesterol não HDL e no colesterol LDL. 

Ainda, um efeito do tratamento no colesterol VLDL e nos triglicérides. 

 

Além das alterações autorrelatadas, os parâmetros polissonográficos 

melhoraram significativamente após 6 meses de tratamento com CPAP. Houve uma 

melhora na arquitetura do sono (redução de N1 e N2, aumento de N3 e REM) e nos 

parâmetros relacionados à AOS: diminuição do índice de despertares, diminuição 

significativa do IAH (de 40,2 para 2,5), aumento dos índices de saturação e 

diminuição do índice de dessaturação. 

Como é bem estabelecido na literatura, o efeito placebo é observado 

em diversos estudos em pesquisa clínica, tanto quando há o uso de 

medicamentos quanto para intervenções. Portanto, a utilização de um placebo é 

essencial para a avaliação da efetividade das intervenções em protocolos clínicos 

(132). Existe um heterogenecidade no uso do placebo para protocolos de 

intervenção da AOS. Estudos prévios já utilizaram como grupo controle desde 

indivíduos não tratatados, utilizando pressão mínima de CPAP ou até o utilizando 

dilatadores nasais (133-135). No entanto, evidências sugerem que pacientes com AOS 

podem responder positivamente a essas pequenas intervenções, o que as tornam 

placebos ineficientes.(134). 
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Diante desse cenário, Farré e colaboradores em 1999 utilizaram-se 

de um CPAP cuja pressão na máscara nasal foi reduzida de forma a torná-lo 

ineficiente para o tratamento. O nível de pressão adotado foi de igual ou menor 

que 1cmH2O (136). O resultado obtido permitiu que o CPAP placebo, denominado de 

sham-CPAP, se tornasse a melhor alternativa de placebo uma vez que não levavam a 

alterações do IAH dos pacientes com AOS. 

Desde então, diversos estudos clínicos com AOS já utilizaram o sham-

CPAP como placebo (137-139), sendo sua eficiência já mensurada em um estudo de 

polissonografia de noite única, o qual encontrou variações nos parâmetros porém 

sem valor clínico importante (140). Um estudo do nosso grupo (141) validou o sham-

CPAP em termos de segurança e eficácia no que tange o cegamento, a 

aderência e a quantidade de CO2 retida na máscara. Ao comparar os momentos 

antes e depois da intervenção com sham-CPAP, observou-se um aumento no 

IAH de 0,2 eventos/hora que apesar de estatisticamente significativo, não possui 

relevância clínica. Ainda, o grupo sham-CPAP apresentou após o terceiro mês de 

tratamento, um aumento da pressão arterial e do IMC e diminuição do HDL. 

Entretanto, a magnitude dessas alterações não foi clinicamente tão significativa, 

demonstrando assim a segurança e eficácia adequadas em indivíduos com AOS 

moderada a grave. No presente estudo, desenvolvemos um sham-CPAP muito 

semelhante ao validado no estudo de Mello e colaboradores (141). No presente
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estudo, não observamos um risco das avaliações feitas após 6 meses de 

intervenção com o sham-CPAP. 

 
 

 
7.2. Adesão à intervenção 

 
A adesão a um medicamento ou intervenção é definida pelo 

cumprimento dos protocolos mínimos estabelecidos por estudos clínicos prévios e 

sociedades médicas. Sabe-se que a adesão é afetada por diversos fatores tais 

quais o sexo, idade, nível educacional e socieconômico (142). Pelo menos metade 

dos pacientes que apresentam doenças crônicas não atingem a adesão esperada 

de acordo com a Organização Mundial da Saúde (143). Similarmente, indivíduos 

com AOS apresentam uma adesão média de 50% ou inferior nos primeiros doze 

meses de intervenção (144). Apesar da eficiência do CPAP estar amplamente 

corroborada na literatura, sua adesão é baixa. O fator que influencia 

comumentemente esse insucesso é sua característica contínua e de longo prazo. 

Adicionalmente, o fator estético também é tido como uma das razões as quais o 

CPAP o CPAP não é bem tolerado (145). 

A adesão ao CPAP fica em torno de 49% e 90% (146,147). O tempo 

mínimo efetivo recomendado de seu uso é de quatro horas por noite (17). 

Encontramos uma adesão satisfatória em ambos os grupos, visto que o grupo 

sham-CPAP apresentou média de 5,29 ± 1,09 e o grupo CPAP de 5,71 ± 0,19, com 

uma tendência de diminuição de horas usadas no grupo sham- CPAP a partir do 4º 

mês de intervenção. Além disso, avaliamos a relação entre horas de uso 

autorrelatadas e horas de uso objetivas e vimos que no grupo CPAP há uma boa 

correlação entre todas as visitas, no entanto no grupo sham-CPAP parece haver uma 

percepção errônea sendo as horas autorrelatadas superestimadas em relação às 

horas objetivas. 
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7.3. AOS e telômeros 

 
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 

de sono e à hipóxia intermitente (12-14, 148-150). Os principais fatores associados 

à fisiopatologia da AOS contribuem com a exacerbação da inflamação e das vias 

de estresse oxidativo (32). 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 antioxidantes, resultando em uma 

produção excessiva de EROs (151). 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 (32). 

Barceló e colaboradores (2010) demonstraram pela primeira vez que 

pacientes com AOS apresentavam CMTL menor quando comparados aos 

controles, mesmo após ajustes para confundidores. Entretanto, os autores não 

encontraram uma associação entre a gravidade da AOS e o CMTL (89). 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 indivíduos com um histórico de ronco primário 

não apresentaram diferenças no CMTL em relação aos controles. Esses dados 

foram os primeiros a sugerir que a AOS poderia ser um fator de risco específico 

para a redução do CMTL (90). Posteriormente, diversos estudos encontraram a 

associação entre a presença de AOS e um menor comprimento telomérico (10,91-94). 

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 
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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 (95). De 

maneira similar, Polonis e colaboradores encontraram uma associação entre 

telômeros mais longos e a AOS, de modo independente da idade e dos fatores de 

risco cardiovascular, desafiando assim a hipótese de que o encurtamento dos 

telômeros seja um processo unidirecional relacionado à idade/doença (96). Mais 

recentemente, uma meta-análise foi conduzida e concluiu que de maneira 

transversal, existe uma associação entre a presença da AOS e um menor 

comprimento telomérico (152). Até hoje, o único estudo que avaliou de modo 

longitudinal a relação entre a AOS e o comprimento telomérico utilizou como 

intervenção de tratamento o aparelho intra-oral. Foi observado que em comparação 

com indivíduos controles, os indivíduos com AOS no início do estudo apresentaram 

um menor comprimento telomérico. Após 3 meses de tratamento, 24 participantes 

com AOS designados como respondedores do tratamento, tiveram um aumento da 

mediana do comprimento telomérico (aumentou de (0,556 [0,393-0,748]) para 

(0,708 [0,533-0,893]). No entanto, para os 16 participantes que não responderam 

ao tratamento, o comprimento telomérico permaneceu diminuído em relação aos 

controles (101). 

Um estudo anterior do nosso grupo (10) encontrou na amostra 

epidemiológica do EPISONO que a hipóxia foi o parâmetro relacionado à AOS que 

mais importantemente foi associada à variabilidade do comprimento dos telômeros 

nessa análise transversal, uma vez que apenas o IAH e o índice de dessaturação 

permaneceram como preditores significantes do comprimento dos telômeros 

juntamente da idade. As variáveis associadas à fragmentação de sono, como índice 

de despertares e eficiência de sono não entraram no modelo. Corroborando, 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 
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confundidoras (91). Similarmente, Choi e colaboradores encontraram uma 

associação significativa entre a AOS e um comprimento dos telômeros menor, 

aumentando o risco de alterações na substância branca cerebral em uma coorte de 

idosos (92). 

Com relação ao desfecho principal do estudo, encontramos um efeito 

estatisticamente significativo do tratamento sob o CMTL, em que o grupo sham- 

CPAP (1,0117 ± 0,1552, 0,9457 ± 0,0747, 0,8482 ± 0,2163) apresentou uma 

redução mais expressiva do que o grupo CPAP (1,0960 ± 0,1122, 1,0521 ± 0,1094, 

1,0675 ± 0,1225). Até o momento, não há nenhuma evidência na literatura que 

mostre a efetividade do tratamento com CPAP em relação ao comprimento dos 

telômeros, existindo apenas estudos transversais que mostram a associação da 

apneia obstrutiva do sono e um menor comprimento dos telômeros. Dessa forma, 

a condução de um estudo clínico controlado nos permitiu avaliar a causalidade 

dessa associação com uma metodologia adequada. Além disso, devido ao 

mecanismo fisiológico do encurtamento progressivo dos telômeros, a sua avaliação 

em um desenho de estudo longitudinal se dá pelo cálculo de atrito telomérico (delta: 

comprimento dos telômeros ao fim do estudo subtraído pelo comprimento dos 

telômeros ao início do estudo). Assim, a presença de um grupo placebo nos 

permitiu a comparação e a avaliação do efeito do CPAP nesse desfecho. 

 

O resultado da presente tese corrobora a hipótese inicial que o CPAP 

seria efetivo em mitigar os efeitos deletérios da AOS sobre o comprimento 

telomérico, pois comparando o tamanho dos telômeros somente no grupo CPAP 

não encontramos uma diferença estatisticamente significante (B=-0,003, IC95%=- 

0,072 – 0,065, p=0,924), diferentemente do que foi encontrado para o grupo sham- 

CPAP. Dentre os potenciais mecanismos que poderiam mediar esse efeito, 

destacamos o estresse oxidativo e a inflamação, especificamente investigamos as 

variações de IL-6, TNF-α, 8-oxodG e ADMA. 

 

Uma das principais fontes de EROs em células de indivíduos com AOS 

é a hipóxia intermitente (153). Diversos estudos conduzidos em tecidos humanos, em 

camundongos e culturas de células fornecem evidências de que o estresse 

oxidativo está associado com encurtamento telomérico (para mais detalhes ver 
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revisão em Barnes e colaboradores (154). No entanto, apenas um estudo avaliou a 

associação entre estresse oxidativo e CMTL em indivíduos com AOS (93). 

A região telomérica é sensível à oxidação da guanina em casos de 

aumento da ligação do ferro a essas sequências (155). O acúmulo de 8-oxodG no 

final dos cromossomos devido à longa exposição a EROs causa uma alta 

frequência de quebra de fita simples na estrutura do DNA. Além disso, o dano 

oxidativo ao final dos cromossomos pode inibir a atividade da telomerase. O 

oligonucleotídeo terminando em 8-oxoG (50-TTA-8oxoG-30) não pode ser 

estendido por uma telomerase (156). Foi demonstrado que a 8-hidroxi-2- 

desoxiguanosina urinária (um marcador de instabilidade genômica) está 

aumentada em pacientes com AOS (157), o que sustenta a validade da hipótese. 

Nós observamos um efeito do tratamento na redução da molécula 8-oxodG no 

plasma, no entanto sem correlação com o CMTL. O mesmo foi encontrado para as 

concentrações de ADMA, sugerindo que outras vias relacionadas ao estresse 

oxidativo estejam implicadas na manutenção do comprimento dos telômeros no 

contexto da AOS. 

A superativação da via fator nuclear kappa B (NF-kB) pela AOS pode ser 

uma das chaves da relação com o envelhecimento (158,159). Isso porque o Nf-kb pode 

ser considerado o regulador mestre do processo inflamatório; regulando a 

transcrição de várias moléculas envolvidas na resposta inflamatória, como TNF-α, 

interleucinas e COX (160), sendo estas implicadas nos mecanismos de 

encurtamento telomérico (80). 

Não encontramos um efeito da IL-6. Com relação ao TNF-α, é descrito 

na literatura sua associação com a promoção do encurtamento dos telômeros 

devido ao seu papel na regulação da telomerase (82). Nós observamos uma 

correlação significativa negativa entre CMTL e TNF-α. Curiosamente, quando 

estratificamos por intervenção, não observamos mais a correlação no grupo CPAP, 

mas uma correlação negativa mais forte entre sham-CPAP e TNF-α. Esse resultado 

corrobora a hipótese de que a AOS gera um efeito negativo no comprimento dos 

telômeros via mediadores inflamatórios, especificamente nesse trabalho indicado 

pelo TNF-α. 
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7.4. Limitações 

Este estudo apresenta algumas limitações. Primeiramente, os participantes dos grupos 

sham-CPAP e CPAP utilizaram aparelhos diferentes pois não foi possível construir um 

sham-CPAP a partir do aparelho S10, o que nos impossibilitou acompanhar os parâmetros 

respiratórios do grupo sham-CPAP durante o período de intervenção. Um outro fator 

importante a ser considerado nas análises é que por termos incluídos participantes com IMC 

abaixo de 35, os dados não podem apresentam validade externa para indivíduos com IMC 

acima de 35, o que representa uma parcela significativa de indivíduos com AOS. Por fim, 

devido a pandemia de COVID-19, os participantes de grupo sham-CPAP não fizeram a PSG 

de finalização de 6 meses de intervenção. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  8. CONCLUSÕES 



Conclusões 

70 

 

 

Podemos concluir que o CPAP, ao compararmos com o placebo sham- 

CPAP, foi efetivo na estabilidade do CMTL. Além disso, notamos um efeito do TNF-

α na modulação das    vias de encurtamento telomérico associadas a AOS. 
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Anexo 1. Carta de aprovação do projeto no Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP (CEP n° 0232/2018). 
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Anexo 2. Histórico escolar da aluna do dia 04 de abril de 2022. 
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Anexo 4. Boas práticas do uso de CPAP 
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Anexo 5. Ficha de acompanhamento do uso do CPAP. 
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Anexo 6. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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