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Resumo 
 
Introdução: A privação do sono pode causar diversas alterações endócrinas, metabólicas, 

físicas, cognitivas, neurais e modificações no padrão de sono que podem comprometer a 

saúde e a qualidade de vida do sujeito. Por outro lado, o exercício físico promove benefícios 

cardiovasculares, respiratórios, endócrinos, musculares e humorais, além disso, pode melhorar 

a qualidade do sono. Entretanto, a associação desses dois parâmetros não tem sido bem 

explorada, em parte pela dificuldade de não se conseguir voluntários que se submetam a essa 

condição, principalmente sem nenhum tipo de compensação financeira. Desta forma, a corrida 

de aventura se apresenta como um bom modelo de estudo. Objetivo: Avaliar a influência do 

exercício físico associado à privação de sono no padrão de sono em atletas de corrida de 

aventura em duas situações distintas: corrida outdoor (campo) e em uma simulação indoor 

(laboratório). Métodos: Indivíduos sedentários e atletas de corrida de aventura de ambos os 

gêneros se voluntariaram para este estudo. Foram realizadas três coletas de dados em campo 

e uma simulação indoor, sendo que durante as coletas em campo participaram apenas os 

atletas. Uma avaliação polissonográfica (PSG) padronizada foi conduzida uma semana antes 

dos experimentos e na primeira recuperação de sono pós-prova para os experimentos em 

campo, tendo como avaliação adicional na simulação indoor uma PSG durante o cochilo e 24 

horas após o término do protocolo experimental. Resultados: A comparação pré X pós-prova 

nas coletas realizadas em campo, revelaram alterações no padrão de sono sendo o rebote de 

sono delta um dos parâmetros mais importantes. Esse resultado permitiu a elaboração de uma 

hipótese baseada na necessidade inicial de um aumento dessa fase específica do sono em 

função do desgaste físico a que esses atletas foram submetidos. Foi possível observar também 

que, a magnitude das modificações no padrão de sono dos atletas, variou conforme o volume 

final e específico da prova e de cada modalidade praticada, e que as condições ambientais 

também apresentaram uma participação importante nessa modificação. Já a coleta de dados 

realizada no laboratório, além de reproduzir os resultados observados em campo, permitiu 

ampliar o período de recuperação para 24 horas após o término do protocolo experimental, 

mostrando que, parâmetros como o sono REM, apresenta modificações nesse período, 

sugerindo que a recuperação desse estágio ficaria subjugado a um segundo plano, sugerindo a 

necessidade de estauração física inicial. Conclusão: Os resultados permitem concluir que o 

exercício físico associado à privação do sono promove alterações no padrão de sono, 

sugerindo uma necessidade inicial de restauração física marcada pelo aumento do sono delta, 

e que o rebote de REM para os atletas fica subjugado a um segundo plano.  
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1. Introdução 
 

A atividade física sempre existiu na história da humanidade. De 

acordo com Caspersen e colaboradores (1985), a atividade física é uma expressão 

genérica que pode ser definida como qualquer movimento corporal produzido pelos 

músculos esqueléticos que resulta em um gasto energético maior do que os níveis de 

repouso, sendo o exercício físico (um dos seus principais componentes) uma atividade 

sistematizada, planejada, estruturada e repetitiva. O exercício físico tem como objetivo, 

final ou intermediário, melhorar ou manter a saúde/ aptidão física, por outro lado, o 

esporte é a utilização destes exercícios físicos com o objetivo e regras bem definidas 

visando rendimento. 

Algumas modalidades esportivas podem exigir elevadas demandas 

energéticas, metabólicas e fisiológicas, chegando a níveis insustentáveis para a grande 

maioria dos seres humanos. Esses esportes são conhecidos como ultra-esportes ou 

esportes extremos, que geralmente, são realizados em locais abertos (outdoor) com 

intenso contato com a natureza, envolvendo riscos e perigos, regras e técnicas não-

convencionais (Puchan, 2004).   

Assim, a Corrida de Aventura (CA) é um multiesporte em que 

participam atletas de ambos os gêneros, agrupados em equipes, cujo intuito é o de 

percorrer nas diferentes modalidades esportivas, uma dada distância no menor tempo 

possível, obedecendo a regras específicas exigindo o máximo de suas capacidades 

física e mental. Nessa competição, os atletas se orientam por bússola, altímetro e 

mapas topográficos, por dias e noites ininterruptamente, em regiões pouco exploradas, 

sendo vedado o uso de GPS (Global Position System) (Townes et al., 2004). Ao 

contrário de outros multiesportes como o Triatlon, que reune natação, ciclismo e corrida, 

e do Decatlon que é praticado em estádios, a CA ocorre em total contato com a 

natureza, o que representa uma grande particularidade dessa modalidade esportiva 

tendo como peculiaridade à privação do sono.   

Uma equipe mista de quatro atletas é o padrão para muitas dessas 

provas, sendo geralmente composta por pelo menos um indivíduo do gênero oposto. Já 
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as Sprint Races (provas curtas e relativamente rápidas) oferecem uma grande 

variabilidade de categorias que incluem duplas masculinas, femininas e mistas, além 

de trios e quartetos, recentemente, a categoria solo foi introduzida. Independente da 

categoria praticada, cada atleta tem uma função específica dentro da organização da 

equipe. Assim, existe o capitão da equipe cujas funções estão relacionadas com a 

tomada de decisões acerca da estratégia adotada para a prova, bem como responder 

pela equipe perante a organização da prova, a qual fornece um rádio lacrado que tem 

por objetivo solicitar socorro em uma situação de emergência. Se o lacre for retirado 

por qualquer motivo, a equipe está automaticamente desclassificada. Outro elemento 

igualmente importante é o navegador, cabe a ele a tarefa de determinar o caminho a 

ser percorrido pela equipe se orientando por bússola, altímetro e mapa topográfico. O 

navegador, normalmente deve apresentar, além de um bom condicionamento físico, 

um grande componente cognitivo, pois qualquer erro na leitura do mapa pode 

prejudicar a equipe, desorientando-a do caminho correto a ser percorrido, o que implica 

em um esforço físico adicional até que o caminho correto seja alcançado. A estratégia 

e a navegação são os pontos principais da prova. As funções dos outros integrantes 

referem-se à tarefa de cuidar e de manter o equipamento, cuidar e/ou assumir as 

tarefas do navegador e do capitão quando os mesmos estiverem impedidos de 

desempenhar suas tarefas. Se um elemento decide abandonar a prova por qualquer 

motivo, a equipe está automaticamente desclassificada. Muitas vezes, mesmo 

desclassificadas, as equipes optam por continuarem os percursos, alegando que 

querem terminar a prova para atingirem os seus objetivos pessoais, para estarem em 

contato com a natureza, além de oferecerem um retorno em relação aos seus 

patrocinadores (Mann & Schaad, 2001; Caldwell & Siff, 2001; Adamson, 2004; Townes, 

2005). 

Os membros da equipe devem permanecer juntos durante toda a 

prova, sendo que a rota a ser seguida é conhecida apenas na véspera da largada 

quando os atletas recebem o mapa topográfico da região e o race book com as 

coordenadas geográficas de cada parada obrigatória entre a largada e a chegada 

(Mann & Schaad, 2001; Caldwell & Siff, 2001; Adamson, 2004). 

Ainda não existem regras específicas para este esporte, elas 

dependem da organização da prova e das condições em que esta é realizada. Além 

disso, as normas dependem do tipo de competição, por exemplo, se uma prova for 
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realizada em rítmo “non stop”, que significa "sem parada" os atletas têm que completar 

todo o percurso sem um local próprio para descansarem (“dark-zone”). 

Existem vários tipos de CA, sendo as mais conhecidas as Expedition 

Races, cuja duração vai de um a dez dias. Neste tipo de competição as equipes 

realizam uma estratégia complexa, determinando quando e quanto tempo vão 

descansar durante esses dias. Nesse sentido, normalmente observa-se que é quase 

impossível terminar uma Expedition Race sem dormir em nenhum momento. Outros 

tipos de provas são as Sprint Races ou provas de curta duração, que podem variar de 

três a 12 horas e as corridas de 24 horas em que a prova começa em um dia e termina 

no outro, geralmente os atletas não param para descansar. Além disso, existem as 

provas de dois ou três dias que exigem dos atletas uma estratégia para descansar, 

embora alguns casos os atletas optem em por realizar paradas. Por fim há as 

chamadas Corridas de Estágios que duram de dois a cinco dias, nas quais as equipes 

devem parar no final de cada dia ou após certa etapa ter sido completada. A equipe 

declarada vencedora é àquela que tiver o menor tempo percorrido nas etapas (Mann & 

Schaad, 2001; Caldwell & Siff, 2001; Adamson, 2004). 

As modalidades praticadas nesse tipo de competição variam de 

acordo com o local da prova, mas a maioria das CA tem as seguintes modalidades: 

navegação ou orientação, trekking, mountain bike, natação, canoagem (em diversas 

embarcações, tanto em água com correnteza [água branca] quanto em água sem 

correnteza [água parada]) e técnicas verticais. A orientação consiste em se localizar na 

região por meio de mapa topográfico, altímetro e bússola, percorrendo assim, por meio 

de coordenadas, o caminho correto para passar por todos os postos de controle (PC), 

pelas áreas de transição (AT) e chegar ao final da prova. O trekking é caraterizado por 

uma caminhada, mas, dependendo do condicionamento físico do atleta, a intensidade 

desta caminhada pode aumentar, chegando algumas vezes a uma corrida. Embora 

esta modalidade posso acorrer em trechos de asfalto, o mais comum é ela ser 

realizada em estradas de terra e em trilhas no meio do mato. Outra modalidade 

normalmente presente é o mountain bike, em que o atleta percorre uma determinada 

distância com uma bicicleta. De uma forma geral, essa modalidade exige muito do 

atleta (técnica e condicionamento físico) por ser realizada em terrenos diferenciados 

com grandes subidas e descidas. A canoagem normalmente é feita em botes infláveis, 

chamados “ducks”, ou ainda, em canoas canadenses (embarcação aberta, onde o 
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tripulante utiliza o remo como propulsão com uma única pá; se ajoelha, e governa a 

embarcação com o próprio remo). Existem provas que utilizam canoas havaianas 

(canoas longas, com 14 metros de comprimento, 50 cm de largura e um estabilizador 

lateral, chamado de “ama”, fixado por dois suportes, chamados de “yakos”), canoas 

caiçaras que são embarcações típicas do local onde a prova está sendo realizada ou 

até mesmo utilizam câmaras de ar de caminhão para o chamado “Bóia-Cross”. As 

técnicas verticais mais usadas durante as CA são o rappel e a tirolesa. Para executar o 

rappel, o atleta utiliza uma corda, que deve estar seguramente ancorada, para descer 

uma superfície, usando artifícios de atrito para o controle da velocidade. Por sua vez, a 

tirolesa é uma travessia horizontal em corda fixa suspensa do solo. Existe também a 

ascensão por cordas fixas para subir uma superfície (Mann & Schaad, 2001; Caldwell & 

Siff, 2001; Adamson, 2004). 

Dependendo da região em que a prova é realizada, são praticadas 

modalidades diferentes das tradicionais. Patins in line, arco e flecha, costeira (andar 

sobre pedras), vela e mergulho já fizeram parte da CA tanto no Brasil como em outros 

países. Animais, como cavalos, também já foram utilizados em algumas provas (ride n’ 

run); havendo até organizadores que optam por animais típicos da região do evento, 

onde são usados como meio de transporte, como por exemplo, elefantes e camelos 

(Mann & Schaad, 2001; Caldwell & Siff, 2001; Adamson, 2004). 

Durante uma prova de CA os atletas carregam mochilas que podem 

chegar até ao peso de 10 kg. O volume total é determinado conforme a modalidade a 

ser desenvolvida, o número de transições durante a prova e a distância a ser 

percorrida, sendo que em provas curtas o peso é menor. Além dos equipamentos 

obrigatórios (kit de primeiros socorros, cobertor térmico, apito, headlamp (equipamento 

de luz noturna), material obrigatório de segurança e de técnicas verticais, entre outros), 

as mochilas geralmente contém hidrosteril (composto de hipoclorito de sódio e 

permanganato de potássio utilizado para purificar a água e higienizar alimentos), 

comida e bebida (água, bebida carboidratada ou similares) (Mann & Schaad, 2001; 

Caldwell & Siff, 2001; Adamson, 2004).  

O objetivo dos atletas é seguir a rota definida pela organização 

alcançando os PC e/ou AT espalhados ao longo do percurso, onde existem fiscais que 

registram a passagem dos atletas. A equipe completa que passar por todos os PC e/ou 
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AT e cruzar a linha de chegada no menor período de tempo será declarada a 

vencedora. Nos PC os atletas carimbam uma espécie de “passaporte” que, 

automaticamente, os habilita a se deslocarem ao próximo PC e/ou AT. Algumas provas 

com o intuito de agilizar a passagem dos atletas, utilizam um identificador eletrônico 

automático ao invés do passaporte. Se a equipe não passar por algum ponto 

obrigatório, ela terá que voltar e refazer o percurso, caso contrário a equipe poderá 

sofrer uma penalização ou ser desclassificada (Mann & Schaad, 2001; Caldwell & Siff, 

2001; Adamson, 2004; Townes, 2005). 

  A CA é uma prova bastante exigente que associa, não apenas um 

bom condicionamento físico, uma técnica adequada das modalidades envolvidas, 

estratégia e logística, mas também um grande componente cognitivo e à capacidade 

de trabalhar e permanecer em grupo. É importante que os atletas sejam 

psicologicamente fortes e equilibrados para suportarem e saberem lidar com as 

adversidades trazidas pela natureza, uma vez que esses aspectos são fundamentais 

dentro da modalidade e determinam o sucesso de uma equipe. Como o risco de um 

acidente é inerente à prova, e o fator psicológico permite o equilíbrio emocional 

necessário para que o atleta saia de uma situação de risco. Além dos elementos 

citados acima, o trabalho em equipe, a capacidade de inovar, experimentar e 

improvisar, são fatores que Kay & Laberge (2002) apontam como sendo os principais 

para que se tenha sucesso na corrida, pois eles permitem a flexibilidade necessária 

para a adaptação às condições a serem enfrentadas, e desta forma, atingir o objetivo 

final, que é completar o percurso da prova.  

Outro aspecto relevante é que, durante toda a prova, os atletas são 

submetidos às mais diversas situações, que variam desde as alterações ambientais 

(calor, frio, baixa e elevada umidade, altitude), ao cansaço, à fadiga, à privação de 

sono, e à redução da ingestão alimentar e hídrica. Para suportar tamanha adversidade, 

sentimentos de cooperação, solidariedade, trabalho em equipe, auto-superação, 

sacrifício e admissão a privações, são elementares na CA. Caso o objetivo seja o de 

completar a prova o mais rápido possível, os atletas podem optar por uma tática de 

dormir o mínimo possível, embora tenham a opção de descansar quando julgarem 

necessário.  
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Outro fator relevante nessa modalidade é o aparecimento de lesões. 

O estudo de Townes e colaboradores (2004), realizado durante a Subaru Primal Quest 

Expedition Adventure Race no Colorado (EUA, 2002), demonstrou que 59% das 

procuras por atendimento médico ocorreram em função de lesões e 41% por doença. 

As dilacerações da pele e as lesões nos pés, seguidas por doenças respiratórias foram 

as principais causas dos atendimentos. Nesse contexto, definindo lesão como qualquer 

problema músculo-esquelético que ocasionou a interrupção do treinamento por pelo 

menos um dia e redução do volume de treinamento nas seções subseqüentes, 

Fordham e colaboradores (2004), realizaram um estudo epidemiológico retrospectivo 

de 18 meses sobre a prevalência de lesões dos atletas de CA. Dos 300 atletas 

avaliados, 73% relataram lesões, sendo as mais comuns as de joelho (30%), tornozelo 

(23%), tíbia, lombar e as de tendão do calcâneo (12% cada). Segundo os autores, as 

lesões são decorrentes da natureza dos diferentes terrenos em que os atletas treinam 

e competem e ao período inadequado de repouso entre os treinos e as competições. 

Além disso, os atletas estão sujeitos ao contato com agentes causadores de doenças 

incomuns como, por exemplo, a Leptospirose (Sejvar et al., 2003) e a Ricketsiose 

(Fournier et al., 1998).  

Um fato interessante nessas CA é que, mesmo sob tantas 

adversidades ambientais e condições mínimas de higiene, má alimentação, privação de 

sono, desgaste físico e metabólico excessivo, os atletas parecem não se importar com 

essa situação e freqüentemente terminam uma prova já planejando a próxima. De 

acordo com Ferreira (2003), a exposição dos atletas a situações extremas durante as 

CA, demonstra que participar do evento representa a possibilidade de um encontro 

mais profundo com a sua própria existência, constituindo um pólo de auto-

compreensão mais denso acerca dos seus limites e das suas imperfeições. Ainda 

segundo o autor, as experimentações corporais ,advindas da prática de esportes de 

aventura, denotam a possibilidade de um rompimento do paradigma esportivista que 

reifica o desempenho em detrimento de outras características encontradas nos 

esportes. Também fica evidente que, por meio dessas atividades, os indivíduos 

vivenciam um hedonismo caracterizado pelas experiências corpóreas, que lhes 

proporciona o prazer, a contemplação da natureza e o encontro com eles mesmos. 

Nesse sentido, a participação nas atividades de aventura possibilita uma melhora das 
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expressões humanas no que se refere às sensações, emoções e afetos, que fazem 

parte da nossa subjetividade (Puchan, 2004). 

 

1.1 O Sono 

Sabe-se que o sono é um estado vital e complexo caracterizado por 

processos ativos e altamente organizados (Roehrs & Roth, 2000). Pode ser definido 

como um período de quiescência e de não responsividade ao ambiente que apresenta 

um padrão eletroencefalográfico, fisiológico e comportamental distinto do estado de 

vigília (Chen & Kushida, 2005). Há alguns anos atrás, muitos autores consideravam 

que o sono como uma espécie de “total encerramento” da função cerebral marcado 

pelo repouso do corpo (Dement et al., 2005), no entanto, o seu estado de imobilidade 

pode ser distinguido do coma ou da anestesia pela sua rápida reversibilidade (Siegel, 

2005). 

A concepção do sono como um fenômeno passivo e uniforme, do 

início do século foi reformulada, a partir de 1929, com a introdução do registro 

eletroencefalográfico e pela descrição dos estágios do sono e suas características 

particulares, considerando a freqüência e a amplitude do padrão eletroencefalográfico 

(Berger, 1969).  

A seqüência para a compreensão do sono deu-se a partir dos 

trabalhos clássicos de Aserinsky & Kleitman (1953) e Dement & Kleitman (1957), que 

observaram movimentos oculares rápidos repentinos durante o sono profundo 

associado ao aumento da atividade cortical, e relacionaram esses movimentos oculares 

aos sonhos, surgindo desta forma a denominação de sono REM (Rapid Eye 

Movements), também denominado de sono paradoxal ou ativo, em oposição ao sono 

NREM (Non-Rapid Eye Movements), ortodoxo ou quieto. 

Em 1968, Rechtschaffen e Kales subdividiram o sono NREM em 

quatro estágios (ou fases) 1 a 4, correspondendo à profundidade do sono, e a presença 

de marcadores eletrofisiológicos específicos, sendo os estágios 3 e 4 também 

chamados de sono delta ou de ondas lentas (SWS- slow-wave sleep). 
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O sono REM apresenta características específicas com eventos 

fásicos: movimentos oculares rápidos, abalos musculares ou miclonias, ondas PGO 

(ponto-genículo-occipitais), e eventos tônicos: atonia da musculatura esquelética, 

dessincronização do eletroencefalograma cortical, ritmo teta (atividade elétrica típica 

hipocampal) e flutuações cardiorrespiratórias (Aserinsky & Kleitman, 1953; Jouvet & 

Michel, 1959; Jouvet, 1962; Siegel, 1994).  

Com os avanços observados através dos trabalhos clássicos acima 

citados, houve a necessidade de uma monitorização mais complexa e detalhada do 

sono que contemplasse diversos parâmetros fisiológicos. Desta forma, surgiu o registro 

elétrico de parâmetros fisiológicos durante o sono, ou a Polissonografia (PSG) que 

permitiu a avaliação objetiva do sono normal e patológico. A PSG inclui: 

eletroencefalograma (EEG); eletrooculograma (EOG); eletromiograma (EMG) podendo 

ser acrescido ainda: eletrocardiograma (ECG), parâmetros respiratórios, temperatura, e 

ereção peniana. O estagiamento do sono é geralmente realizado em intervalos de 

registro entre 20 e 60 segundos, denominado de épocas (Rechtschaffen & Kales, 

1968).  

Pelo registro polissonográfico foi possível observar claramente o 

comportamento eletroencefalográfico dos diferentes estágios do sono e assim 

caracteriza-los eletricamente. Partindo desse presuposto, a vigília foi caracterizada por 

um período de atividade elétrica α (8 a 13 Hz) e/ou uma baixa voltagem, apresentando 

o EEG deste estágio uma freqüência mista; acompanhado por uma alta atividade 

eletromiográfica e por freqüentes movimentos oculares voluntários (Carskadon & 

Rechstchaffen, 2005b). 

O estágio 1 do sono NREM é caracterizado por um EEG de baixa 

amplitude, freqüência mista entre a faixa α e σ (2 a 7 Hz). A atividade do EMG é 

normalmente mais alta do que nos outros estágios do sono, embora, a amplitude pode 

ser bastante variada. O EOG mostra, ocasionalmente movimentos oculares lentos. 

Esse estágio representa até 5% do tempo total de sono (Rechtschaffen & Kales, 1968). 

O estágio 1 é também referenciado como “estágio de transição” ou “meio sono” 

apresentando uma duração de 1 a 7 minutos (Lavie, 1996; Baker, 1985).  
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O estágio 2 do sono NREM é reconhecido pela atividade σ de fundo 

e episódios de fusos de sono e complexos K. Os fusos de sono são ondas de curta 

duração (12 a 14 Hz) que aumentam e diminuem em amplitude para produzir uma 

característica de fuso. O complexo K é uma onda com um componente negativo de alta 

amplitude seguido imediatamente por um componente positivo mais lento, algumas 

vezes está relacionado a estímulos auditivos, mas também pode ocorrer 

espontaneamente. Parece estar associado a despertares breves ou a consolidação do 

sono (Amzica & Steriade, 2002; Halász, 2005; Colrain, 2005). Esse estágio 

normalmente constitui a maior proporção do sono, ocupando 45 a 55% do tempo total 

de sono em adultos (Baker, 1985; Rechtschaffen & Kales, 1968).  

O estágio 3 do sono NREM é caracterizado quando ocorrem ondas 

lentas ou ondas δ (≤ 2 Hz) com alta amplitude (geralmente maiores que 75 µV medido 

do valor mais baixo ao mais alto da onda - peak to peak), aparecem em 20 a 50% da 

época do registro. Nesse estágio, normalmente o EMG apresenta uma baixa atividade, 

e os movimentos oculares estão ausentes, o entanto esses critérios não são relevantes 

para a classificação (Rechtschaffen & Kales, 1968).  

O estágio 4 do sono NREM é semelhante quanto ao EEG, EMG e 

EOG do estágio 3; entretanto, o estágio 4 caracteriza-se pela presença de ondas δ em 

mais de 50% da época (Rechtschaffen & Kales, 1968). Os estágios 3 e 4 do sono 

NREM juntos são denominados de sono de ondas lentas ou sono delta, uma vez que 

ambos se diferem apenas quanto à proporção de ondas lentas no EEG (Baker, 1985).  

O sono NREM, do ponto de vista fisiológico, é estável quando 

comparado à vigília e ao sono REM. As freqüências cardíaca e respiratória tendem a 

ser baixas e mais regulares; os músculos apresentam uma condição de relaxamento, 

embora o tônus muscular esteja presente em toda a extensão do estágio NREM. Com 

exceção dos movimentos oculares lentos do início do sono, os movimentos oculares 

são raros, se por algum motivo um sujeito é acordado durante este estágio, na maioria 

das vezes o mesmo relata pensamentos fragmentados, cenas ou imagens vagas, ou 

sem atividade mental (Baker, 1985). 

O sono REM é caracterizado por EEG de freqüência mista, baixa 

voltagem, semelhante ao estágio 1 do sono NREM. Esse estágio do sono é 
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acompanhado por uma série de alterações fisiológicas, por exemplo, os níveis baixos 

de atividade muscular (registrada nos músculos submentonianos), e os eventos fásicos 

do sono REM evidenciados por um alto grau de ativação autonômica, incluindo 

freqüências cardíaca e respiratória elevadas e irregulares, e elevações da pressão 

arterial (Rechtschaffen & Kales, 1968).  Além disso, são observados os maiores valores 

em relação ao fluxo sanguíneo cerebral, um aumento da temperatura cerebral e um 

maior consumo de oxigênio. Outro aspecto relevante é a atonia muscular que, embora 

seja mais intensa nos músculos do pescoço, afeta todos os principais grupos 

musculares. Caso um sujeito seja acordado durante o sono REM, ele será capaz de 

recordar o conteúdo dos sonhos em mais de 70% dos eventos. Uma outra 

característica fisiológica desse estágio do sono é que, no gênero masculino, ocorre a 

tumescência peniana durante os episódios de sono REM (Schmidt & Schimidt, 2004). 

Normalmente o sono REM constitui cerca de 20 a 25% do tempo total de sono nos 

adultos (Baker, 1985). 

De acordo com Carskadon e Dement (2005a), em sujeitos saudáveis 

o sono NREM encontra-se distribuído principalmente na primeira metade do período de 

sono, enquanto que o sono REM predomina na segunda metade deste período. Desta 

forma, é possível descrever as seguintes proporções em relação ao tempo total de 

sono tomando por base um adulto jovem saudável e com ciclo vigília-sono 

convencional: Estágio 1:  2-5%; Estágio 2: 45-55%; Estágio 3: 3-8%; Estágio 4: 10-15% 

(13-25% sono delta) e REM: 20-25%.  

A necessidade diária de sono parece ser um fator bastante 

específico que depende de diversos parâmetros como o cronotipo. Em outras palavras, 

se o sujeito é matutino ou vespertino, curto ou longo dormidor (Aeschbach et al., 1996; 

Tailard et al., 1999). Um trabalho envolvendo 50 sujeitos jovens, dormidores normais 

revelou que a média de sono noturno desses sujeitos foi de 7,4 ± 1,3 horas, 

semelhante com outros estudos anteriores que utilizaram questionários (White, 1975; 

Webb, 1992). No Brasil, na cidade de São Paulo, um estudo similar, observou a 

ocorrência das queixas de insônia, de sonolência excessiva diurna e das relativas as 

parassonias na população adulta. Os autores obeservaram diferenças no tempo total 

de sono durante a semana quando comparado ao fim-de-semana, a média de sono 

durante a semana foi menor do que a média do fim-de-semana, sendo 7 horas e 40 
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minutos, e 8 horas e 20 minutos, respectivamente (Del Giglio, 1988). Nesse sentido, 

considerando esta média e observando o estilo de vida mundial é possível afirmar que 

atualmente as mais diversas sociedades estão cronicamente privadas de sono (Bonnet 

& Arand, 1995). 

 

1.2 Funções do sono 

A literatura ao longo dos anos tem evidenciado que o sono tem 

funções fisiológicas importantes, entretanto, isso não têm sido facilmente esclarecido, e 

até os dias atuais permanece pouco explorado (Chen & Kushida, 2005).   

O modelo restaurador foi uma das primeiras teorias sobre a função 

do sono. O sono serviria para recuperar ou reverter os processos bioquímicos e 

fisiológicos degradados durante o estado de vigília, restaurando assim, a capacidade 

do organismo. De acordo com Lavie (1993) a origem deste modelo data do período 

clássico grego e encontra adeptos até hoje, sendo Pavlov (1929) e Hess (1931) seus 

defensores mais clássicos. Dados de animais privados de sono apóiam esta teoria por 

apresentar, geralmente, um sono mais consolidado e mais longo no período de 

recuperação (Heller, 1988; Bonnet et al., 1991).  

Outro modelo a respeito da função do sono refere-se ao modelo 

adaptativo que considera o sono como um ritmo biológico, sugerindo um 

comportamento quase que instintivo visando a sobrevivência frente a pressões 

ambientais (Webb, 1974).  

Embora as teorias possam auxiliar a compreensão da função do 

sono, elas são incompletas, e foi observando justamente este ponto que Daan e 

colaboradosres (1984) propuseram um novo modelo chamado de modelo de dois 

fatores, onde o sono apresenta tanto um componente restaurador quanto um 

componente temporal do ritmo biológico. Outro modelo foi sugerido na seqüência, este, 

além de incluir os já citados anteriormente, acresceu o aspecto comportamental do 

sono, considerando que os aspectos fisiológicos, psicológicos e ambientais, deveriam 

ser contemplados para que o organismo pudesse sobreviver, justificando assim a 

plasticidade que o sono exibe e, por conseguinte, a importância dos efeitos da privação 
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do sono (Webb, 1974). Mais tarde Frueger & Obal (1993) sugeriram a hipótese da 

teoria do grupo neuronal, utilizando argumentos com base no modelo restaurador e 

adaptativo, admitindo a participação dos processos humorais e das vias neurais na 

regulação do sono. 

A discussão das funções do sono não pode ser realizada sem 

considerar seus estágios e suas características específicas. No sono delta, por 

exemplo, observa-se uma maior liberação do hormônio do crescimento (GH) (Van 

Cauter et al., 1992) sugerindo uma maior participação desse estágio na restauração 

física. Por outro lado, embora não seja um consenso, alguns estudos sugerem que o 

sono REM tem uma relação com a consolidação da memória, sugerindo que as 

informações aprendidas no transcorrer do dia podem ser consolidadas durante a noite 

de sono (Idzikowski, 1984; Arons, 1990; Roeths & Roth, 2000). Além disso, outros 

aspectos têm sido observados, Kavanau (1996) propôs que a hipotonia muscular do 

sono poderia permitir um reforço endógeno dos circuitos motores pela ativação 

sináptica.  

Muitas teorias sugerem um papel do sono NREM na conservação de 

energia e na recuperação do sistema nervoso. Já as teorias do sono REM têm sugerido 

que o papel desse estágio está centrado particularmente na sua ativação periódica 

cerebral durante o sono, refletindo assim, a sua participação (em menor escala) nos 

processos recuperativos e na regulação emocional. Entre os mamíferos, a quantidade 

e a natureza do sono estão correlacionados com a idade, com o tamanho corporal e 

com as variáveis ecológicas como, por exemplo, se ambiente onde os animais vivem, é 

terrestre ou aquático. O sono pode ser um período eficiente para completar um número 

considerável de funções, mas variações na sua expressão indicam que essas funções 

podem ser diferentes entre as espécies (Siegel, 2005). 

É possível que com os avanços da biologia molecular se possa 

determinar com precisão a função do sono a cada nível biológico organizado, desde os 

genes e processos intracelulares até, aos neurônios e sistemas envolvidos que 

controlam o movimento, o comportamento, a cognição e as funções autonômicas 

(Chen & Kushida, 2005). 
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1.3 Privação do sono 

 A privação do sono pode ser definida como a remoção parcial ou 

supressão do sono em um organismo (Chen & Kushida, 2005).  

Historicamente, estudos sobre a privação do sono tiveram início com 

os experimentos de De Manacéine (1894). Ela demonstrou que, filhotes e cães adultos, 

morriam após alguns dias de privação de sono, e que essa privação causava severas 

lesões no sistema nervoso central desses animais (Bentivoglio & Grassi-Zucconi, 

1997). Daddi (1898) demonstrou que o cérebro de cães privados totalmente de sono 

apresentava uma degeneração neuronal no sistema nervoso central (SNC), concluindo 

que essas mudanças não foram específicas quando comparada com o efeito das 

toxinas e dos agentes infecciosos. No mesmo ano, Agostine, baseado nos seus 

experimentos com dois cães totalmente privados de sono até à morte, concluiu que a 

privação total do sono induzia a uma progressiva exaustão da atividade psíquica. Os 

animais foram privados de sono em uma jaula de metal com sinos, e morreram com 12 

e 17 dias. Tarozzi (1899) investigou os efeitos metabólicos da privação do sono em 

quatro cães privados de sono (um dos animais também foi privado de alimento), 

demonstrando um aumento na eliminação de compostos nitrosos (no final da privação), 

tendo essa condição acompanhada por uma hipertermia. Em 1909, Ishimori começou a 

busca por substâncias hipnogênicas no SNC. Um ano mais tarde, observando os 

achados de Ishimori de que o sangue de cães privados de sono causava sono em 

animais normais, Legendre e Piéron propuseram a teoria da hipnotoxina. Em 1927, 

Kleitman encontrou redução nas células vermelhas do sangue e anormalidades 

neuronais em filhotes mantidos acordados de 2 a 7 dias.  

Os resultados apresentados por esses estudos iniciais são 

questionáveis, particularmente devido aos métodos utilizados na época para manter os 

animais acordados. É bastante provável que os resultados estejam relacionados com o 

estresse, interrupção do ritmo circadiano ou até mesmo com lesões sofridas pelos 

animais. É pertinente comentar que, com o passar das horas, fica mais difícil manter os 

animais acordados, ressaltando-se a importância de um adequado controle para evitar 

disparidades experimentais e questionamentos metodológicos (Dement et al., 2005). 

Nesse sentido, Andersen e colaboradores (2004a) argumentaram que, seguir normas e 
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observar princípios éticos e práticos no uso de animais de experimentação são as 

recomendações mínimas esperadas para uma pesquisa que utilize animais.   

O primeiro estudo de privação do sono reportado em humanos foi 

conduzido por Patrick e Gilbert em 1896. Os autores privaram de sono indivíduos 

jovens de 88 a 90 horas, e observaram prejuízos no tempo de reação, na habilidade 

motora voluntária e na habilidade em memorizar. Além de aumento da massa corporal, 

episódios de alucinações visuais também foram relatados por um voluntário que 

também apresentou redução da temperatura corporal, embora o ritmo circadiano dessa 

variável estivesse preservado. Após o término do experimento, os voluntários dormiram 

por 10,5 a 12 horas e recuperaram a sua condição basal após acordar. Kleitman (1920) 

observou que sujeitos privados de sono apresentavam menos sono na manhã seguinte 

do que durante o meio da noite de privação de sono. Baseado nos resultados 

observados, ele afirmou que outras influências poderiam nortear a natureza da 

sonolência, uma vez que foram encontradas modificações desse comportamento nos 

diferentes horários do dia. Desta forma, ele também sugeriu que durante a vigília 

prolongada, o tempo de reação pode não variar propondo que esta condição poderia 

não causar um efeito deletério na circuitaria neural.   

Anos mais tarde foram realizados alguns relatos do uso da privação 

de sono como elemento de tortura durante a guerra da Coréia. Esses relatos lançaram 

a idéia de que a privação prolongada de sono poderia levar a alterações mentais e 

deterioração física. Williams e colaboradores (1959), reportaram que homens alistados 

no exército apresentavam prejuízos no seu desempenho após um período de privação 

de sono agudo. Esse resultado levou a conclusão de que o prejuízo no desempenho 

ocorreu principalmente devido a lapsos descritos como “breves períodos de não 

responsividade acompanhados por uma sonolência extrema e pelo declínio na 

amplitude do alfa EEG (eletroencefalograma)”. Não foram observados sinais ambíguos 

de psicose durante ou após o período da privação do sono. 

Outro estudo clássico envolvendo um período longo de privação de 

sono, foi conduzido por pesquisadores da Universidade de Oklahoma, que monitoraram 

a vigília prolongada de um Disc Jockey de New York. Peter Tripp permaneceu 

acordado por 201 horas devido a estímulos constantes. Com poucos dias de privação 

de sono, houve relatos de alucinações, ele dizia que via ratos, gatos e teias de aranha, 
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além de ter apresentado paranóia insistindo que havia a presença de um eletricista que 

havia colocado um eletrodo em seus pés. Na mesma época, o Guinness Book of World 

Records atestou que o recorde de permanência em vigília foi de 260 horas, no entanto, 

um cuidadoso monitoramento desse feito não foi bem documentado. Em 1964, um 

aluno de 17 anos do segundo grau decidiu, para estudar os efeitos da ausência de 

sono para um projeto de ciências na escola e para quebrar o recorde mundial, privar-se 

de sono. Após 264 horas (11 dias) de privação de sono, Randy Gardner foi conduzido 

ao hospital Naval americano onde seu sono foi continuamente registrado por EEG, 

EOG e EMG após o período de privação e durante as semanas seguintes. Na primeira 

recuperação de sono ele dormiu por 14 horas e 40 minutos, mas devido aos escassos 

conhecimentos da época, a quantificação exata do sono adicional durante a 

recuperação do sono não foi considerada relevante. Assim, nenhum efeito foi 

observado e ele não apresentou sinais de psicose (Gulevich ey al., 1966).  

O primeiro experimento de privação seletiva de sono foi realizado 

por Dement (1960). O autor fez uma privação seletiva do sono REM e demonstrou que, 

a privação desta fase do sono, causava um aumento do percentual do sono REM em 

relação ao seu basal, denominando esse fenômeno de efeito rebote. Além disso, ele 

observou que poderiam ocorrer distúrbios psicológicos, concluindo que a supressão 

dos sonhos poderia desencadear uma séria disfunção da personalidade. A existência 

de um rebote de sono após um período de privação (Dingues et al., 1997), demonstra 

que o sono não é um simples período de redução da atividade ou do alerta regulado 

pelo ritmo circadiano ou ultradiano (Siegel, 2005). 

No Brasil, o Grupo do Sono do Departamento de Psicobiologia da 

UNIFESP, ao longo dos anos, tem publicado diversos estudos com a temática da 

privação de sono, o que faz desse grupo referência nacional e internacional. O trabalho 

pioneiro realizado por Tufik e colaboradores (1978) demonstrou que animais privados 

de sono REM foram mais responsivos à apomorfina do que os controles não-privados 

(grupo controle), sugerindo que esse tipo de privação de sono induzia a uma 

supersensibilidade dos receptores dopaminérgicos no cérebro. Na continuidade deste 

trabalho, o autor demonstrou que a agressividade observada nos ratos privados de 

sono REM, mostrada pela apomorfina, estava relacionada com uma supersensibilidade 

dos receptores dopaminérgicos pós-sinápticos (Tufik, 1981a), o que o levou a 

questionar se essa supersensibilidade não estaria relacionada a um turnover 
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dopaminérgico (Tufik, 1981b). Mais tarde Nunes Jr e colaboradores (1994a,b) 

observaram o aumento dos receptores dopaminérgicos D2 com a privação do sono 

REM, sugerindo uma supersensibilidade desse tipo de receptor, e que este fenômeno 

poderia explicar as mudanças previamente relatadas por Tufik em 1978.  

Além disso, o trabalho inicial de Tufik (1978) permitiu a realização de 

inúmeros outros estudos relacionando não apenas o sistema dopaminérgico, mas 

também o colinérgico (Troncone et al., 1988; Lobo et al., 1990; Neumann et al., 1990; 

Troncone & Tufik, 1991). 

Ainda nesta linha de privação do sono REM, D´Almeida e 

colaboradores (1997), utilizando a técnica da privação de sono com plataforma única, 

não encontraram associações desse procedimento com o estresse oxidativo em ratos, 

sugerindo que as alterações observadas poderiam ser atribuídas a fatores como a 

imobilização e o isolamento social presente nessa técnica. Um ano mais tarde foi feita 

a descrição de uma redução significativa dos níveis de glutationa no tálamo e no 

hipotálamo, sugerindo que áreas específicas do cérebro podem ser diferencialmente 

susceptíveis aos efeitos do estresse oxidativo com a privação de sono (D´Almeida et 

al., 1998). 

O Grupo de Sono ainda tem conduzido diversos outros trabalhos 

relacionados aos efeitos da privação do sono no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 

(Suchecki et al., 1998; 2002ab; 2003; Hipólide et al., 2006), nos níveis plasmáticos das 

endotelinas (Palma et al., 2002), na memória (Bueno et al., 1994; 2000) e na atenção 

visual (Godoi et al., 2005).   

 Atualmente, uma linha de pesquisa promissora do Departamento 

de Psicobiologia tem investigado os efeitos da privação de sono REM associados ao 

uso da cocaína na ereção peniana e na ejaculação de ratos. Os trabalhos têm 

demonstrado a existência de importantes alterações hormonais devido à privação de 

sono, sendo a redução da testosterona o seu resultado mais marcante (Andersen et al., 

2002-2006).  
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1.4 Efeitos da Privação de Sono 

Os efeitos da privação de sono na capacidade humana de 

desempenhar tarefas, tanto no aspecto fisiológico quanto no psicológico, têm sido 

objeto de estudo de grande interesse nas últimas décadas.  

Os trabalhos clássicos, como o de Fiorica e colaboradores (1968) 

monstraram as respostas fisiológicas de seis voluntários do gênero masculino 

comparados a seis controles, após um período de 84-86 horas de privação de sono. 

Nesse trabalho, os autores apresentaram indícios de prejuízos no desempenho 

psicomotor, embora, a habilidade em regular a temperatura corporal não tenha sido  

alterada, e o padrão de excreção urinária das catecolaminas, magnésio e creatinina 

tenham sido similares em ambos os grupos, exceto para diferenças relacionadas ao 

nível de atividade. 

As conseqüências das alterações no padrão de sono são diversas, 

podem ocorrer reduções na eficiência do processamento cognitivo, do tempo de reação 

e da responsividade atencional, além de prejuízo na memória, aumento da 

irrritabilidade, alterações metabólicas, endócrinas, imunológicas, quadros hipertensivos, 

cansaço, náuseas, dores de cabeça, ardência nos olhos, visão turva, dores articulares 

e diminuição da libido (Shepard & Shek, 1997; Spiegel et al., 1999; Brouwers & 

Lenders, 2000; Harrison et al., 2000; Pinaud et al., 2001; Bonnet & Arand, 2003; 

Dement et al. 2005).  

A falta de sono provoca prejuízos substanciais no desempenho físico 

e no cognitivo. As tarefas cognitivas complexas e as com um componente substancial 

de vigilância sofrem redução da eficiência do processamento cognitivo devido a 

privação de sono (Horne et al., 1983; Ellenbogen, 2005). Além disso, essa condição 

resulta em uma lentificação do tempo de reação, uma menor vigilância, aumento nas 

distorções cognitivas e perceptuais (Krueger, 1989). Em testes mentais de aritmética 

após a privação de sono é observada uma lentificação da velocidade de cálculo e 

aumento no número de erros (Webb & Levy, 1984; Hawkins et al., 1985). O 

processamento de informações também é prejudicado, resultando em um aumento do 

tempo requerido para a tomada de decisões (Asken & Raham, 1983). Martin (1986) 
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ainda sugeriu que os efeitos da privação de sono dependem do tipo e do tamanho da 

tarefa motora. 

A recordação de informações verbais é substancialmente reduzida 

após uma noite de privação de sono (Webb & Levy, 1984). Já durante a segunda noite 

de privação de sono os sujeitos só foram capazes de completar uma parte dos 

problemas resolvidos durante a avaliação basal (Carskadon & Dement, 1979).  

Como já citado, a privação de sono causa prejuízo no estado de 

alerta, no desempenho cognitivo e no humor. A habilidade de realizar um trabalho 

mental declina 25% para cada 24 horas sucessivas em que um indivíduo permanece 

acordado (Belenky et al., 1994). O prejuízo cognitivo observado com a privação de 

sono pode, em parte, ser evidenciado por um decréscimo no metabolismo cerebral de 

glicose, particularmente explicado pelo envolvimento de áreas frontais (Thomas et al., 

1988). 

De acordo com Horne e colaboradores (1988), em diversos estudos 

os resultados de testes de desempenho cognitivo não são consistentes, aparentemente 

até 36 a 40 horas de período de privação de sono, e muitas das vezes os efeitos são 

discretos, com uma quantidade significativa das pesquisas não demonstrando 

diferenças reais no desempenho com essa duração de privação de sono. Segundo os 

autores é possível que, os efeitos da motivação pessoal com o desempenho, possam 

reduzir ou superar os prejuízos na atenção e na concentração o que, de certa forma, 

representaria um resultado quase normal em muitos dos testes. É relevante ressaltar 

que essa afirmação é, no mínimo, questionável, uma vez que estudos com menor 

duração apresentam diferenças significativas na performance cognitiva devido à 

privação de sono e, embora muitos pesquisadores tenham tentado medir a motivação 

dos indivíduos durante os experimentos, muitos deles não observaram diferenças 

significativas quando se comparam os privados com os não-privados de sono. 

A metaanálise conduzida por Pilcher e Huffcutt (1996), mostrou que 

a maioria dos estudos confirma que os efeitos da privação de sono são 

respectivamente, mais pronunciados no humor, no desempenho cognitivo e motor. 

Segundo os autores, o humor e o desempenho cognitivo parecem ser mais sensíveis a 

privação parcial do sono do que à total de curta ou de longa duração. Uma possível 
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explicação para esse fato se deve à alteração do efeito da ritimicidade circadiana no 

desempenho e no humor, observada na privação parcial de sono em contrapartida à 

interação dos ritmos biológicos observada na privação total de sono.  

Outras conseqüências da privação de sono são: redução da 

responsividade atencional, declínio na habilidade de discriminar sinais, prejuízo de 

memória de curto prazo, alterações no humor (irrritabilidade, estado confusional, 

estresse e fadiga); diminuição de motivação e interesse; diminuição da capacidade de 

concentração; aumento de distrabilidade e erros por omissão; aumento de sonolência; 

alterações metabólicas, endócrinas e quadros hipertensivos (Horne et al., 1983; 

Bonnet, 1985; Kruger, 1989; Spiegel et al., 1999; Harrison & Horne, 2000; Brouwers & 

Lenders, 2000; Pinaud et al., 2001; Bonnet & Arand, 2003). Além disso, a privação de 

sono também prejudica a iniciação e a execução motora em resposta a um estímulo 

visual (Sandres & Reitsma, 1982). 

 As respostas bioquímicas durante a privação de sono ainda não 

estão bem estabelecidas, no entanto as evidências sugerem que ocorre um decréscimo 

da atividade tiróidiana (Gary et al., 1996). Por outro lado, existe uma discordância 

quanto aos efeitos da privação em relação aos hormônios sexuais e adrenais, cortisol, 

adrenalina, catecolaminas, hematócrito, glicemia, creatinina e magnésio (Beck, 1981; 

Bonnet & Arand, 1995). Os hormônios como a noradrenalina, a prolactina, e o GH, que 

exibem um comportamento circadiano em relação ao sono, parecem modificar esse 

padrão de periodicidade de excreção durante a perda de sono (Akerstedt, 1979; Parker 

et al., 1980).  

Com o intuito de amenizar os efeitos deletérios da privação de sono, 

alguns autores têm focado seus trabalhos na verificação dos efeitos de cochilos 

durante o período da privação de sono. Estudando soldados que podiam dormir três 

horas por noite, Haslam (1985) observou que os soldados foram capazes de manter as 

suas atividades (mas não em um nível ótimo) durante os nove dias do estudo, 

enquanto que os que não tiveram permissão para dormir foram julgados militarmente 

não aptos após três dias. O trabalho de Dingues e colaboradores (1987), demonstrou 

que a estratégia de cochilar por 2 horas, pode resultar em uma redução (mas não 

eliminação) do decréscimo observado na atenção e no desempenho, durante 54 horas 

de privação de sono.  
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Naitoh (1981) examinou o efeito de 45 horas de vigília sustentada, 

em que foi permitido dormir durante duas horas nas primeiras horas da manhã (4 às 6 

horas) e após 53 horas de vigília sustentada em que foi permitido dormir por duas 

horas ao meio-dia. O autor descreveu que o cochilo realizado nas primeiras horas do 

dia resultava em uma prolongada e marcante inércia do sono, não tendo nenhuma 

ação recuperativa. Por outro lado, o cochilo ao meio-dia produziu uma curta inércia do 

sono e teve um efeito nitidamente recuperativo. Naitoh concluiu que o poder de 

recuperação de um cochilo depende não apenas da sua duração, mas principalmente 

de quanto tempo de vigília o sujeito apresenta e da hora do dia em que o mesmo foi 

realizado.  

No entanto sugere-se cautela na interpretação dos efeitos da 

privação de sono, devendo-se considerar as diversas variáveis norteadoras, em 

particular o gênero e a idade (Corsi-Cabrera et al., 2003). 

 

1.5 Sono e Exercício Físico 

O exercício físico é considerado pela American Sleep Disorders 

Association como uma intervenção não-farmacológica utilizada para melhorar o sono 

(Lavie, 1996; Driver & Taylor, 2000). Em concordância, levantamentos epidemiológicos 

têm mostrado que o exercício físico moderado e regular promove benefícios no sono, 

sendo esta premissa aceita pelo público em geral (Vuori et al., 1988; Sherril et al., 

1998; Driver & Taylor, 2000; Youngstedt, 2005), embora evidências empíricas 

discordem (Trinder et al., 1988; Youngstedt, 1997). 

No levantamento realizado por De Mello e colaboradores (2000) 

sobre a prática da atividade física e dos problemas de sono na população geral da 

cidade de São Paulo, observou-se que 31,3% dos entrevistados estavam engajados 

em algum tipo de atividade física e que somente 36,4% desses indivíduos tinham a 

supervisão de um profissional qualificado. Os distúrbios de sono foram relatados por 

27,1% dos indivíduos fisicamente ativos e 35,9% dos não-ativos. Além disso, as 

classes sociais mais altas são fisicamente mais ativas do que as mais baixas, sendo 

que, indivíduos praticantes de atividades físicas regulares, apresentaram menor 
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incidência de queixas relativas aos outros distúrbios do sono do que os sedentários. Os 

autores destacaram a importância de se alertar a população quanto aos benefícios da 

prática regular e supervisionada de exercícios físicos, e a necessidade de mudanças 

no estilo de vida da população da cidade de São Paulo, no sentido de se diminuirem as 

queixas relacionadas à saúde do indivíduo. 

De acordo com Walker e colaboradores (1978), os primeiros a 

proporem que o exercício físico poderia promover um aumento dos estágios 3 e 4 

foram respectivamente, Oswald (1962) e Roffwarg, Dement & Fisher (1964). Para 

esses autores, as modificações no EEG incluiriam o tipo e a quantidade de exercício 

físico. Considerando essa proposição, Walker e seus colaboradores para testar a 

hipótese de que os estágios 3 e 4 seriam aumentados em função do exercício agudo e 

crônico, estudaram corredores e observaram que estes apresentavam mais sono 

NREM e menos movimentos rápidos dos olhos durante o sono, quando comparado aos 

controles.  

Ao longo dos anos diversos trabalhos foram conduzidos na tentativa 

de verificar quais os efeitos dos tipos de exercício físico no padrão de sono de 

diferentes populações. Na busca de responder a tais questionamentos, Montgomery e 

colaboradores (1988) estudaram jovens fisicamente condicionados, de ambos os 

gêneros, e não encontraram aumentos no tempo total do sono e nem no sono delta. 

Esse mesmo comportamento foi observado em idosos fisicamente ativos e em um 

grupo de atletas de levantamento de peso. 

Com o intuito de testar a hipótese de que o volume de treinamento 

influencia diretamente a quantidade do sono delta e o nível de estresse psicológico, 

Taylor e colaboradores (1997) examinaram sete nadadoras de nível nacional em três 

momentos distintos: início do treinamento; no pico do treinamento e após a redução do 

treinamento. A latência do sono, o tempo total em vigília, o tempo total de sono e o 

sono REM foram similares nos três momentos. No entanto, o sono delta apresentou um 

alto percentual durante o início (26%) e no pico do treinamento (31%), o qual diminuiu 

após a redução do treinamento (16%), apoiando a teoria restauradora do sono delta.  

Para verificar se o exercício prolongado e vigoroso realizado tarde 

da noite poderia de fato provocar algum prejuízo no sono, Youngstedt e colaboradores 
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(1999), estudaram 16 ciclistas treinados. Eles não encontraram nenhuma modificação 

nos parâmetros do sono dos ciclistas, quando estes foram submetidos a dois 

protocolos distintos: três horas pedalando a 65% da freqüência cardíaca e expostos a 

3.000 Lux , e pedalando pelo mesmo tempo a 75% da freqüência cardíaca de reserva e 

exposto apenas à luz. 

A metaanálise conduzida por Youngstedt e colaboradores (1997), 

indicou que o exercício físico agudo foi associado a um efeito no sono de ondas lentas, 

sono REM, latência para sono REM e tempo total de sono, sendo que a hora do dia em 

que o exercício foi realizado e a duração do mesmo devem sem ser considerados, uma 

vez que são moderadores importantes. Os reais mecanismos para essas mudanças 

ainda permanecem pouco esclarecidos, talvez o uso de uma outra população, em 

contraposição ao uso de “bons dormidores” na maioria das amostras estudadas possa 

mudar a magnitude da influencia do exercício físico no sono.  

Em relação à intensidade do exercício, Horne e Staff (1983) notaram 

que exercícios realizados na intensidade de 40% do VO2 máx promovem o aumento do 

tempo de sono, sem aumentar a sua profundidade, enquanto que o exercício realizado 

a 80% do VO2 máx. promove efeitos opostos no sono.  

Vuori e colaboradores (1988) sugeriram que hábitos de vida como os 

exercícios físicos podem modular o sono. Utilizando uma amostra estratificada de 1600 

pessoas, os autores observaram que, a corrida leve e a caminhada ao fim da tarde 

apresentou impacto positivo na qualidade do sono, que resultou em uma maior 

percepção do estado de alerta pela manhã, e em um melhor bem estar geral. O 

balanço positivo entre os efeitos das percepções positiva e negativa no exercício físico 

foi mais favorável quando a atividade foi realizada pela manhã e ao entardecer do que 

quando ela foi comparada ao tarde da noite. Quando a intensidade e a duração da 

atividade foram consideradas, os exercícios leves e moderados, principalmente pela 

manhã e no fim da tarde, pareceram ser mais eficientes, sendo que as queixas de sono 

aumentaram em resposta aos exercícios vigorosos realizados tarde da noite. 

 O estudo de Pierce e colaboradores (1993), investigou os efeitos 

de um breve período de sono no VO2 máx. e na economia de corrida. Nesse estudo, 

sete voluntários foram submetidos a um teste progressivo até à exaustão em uma 
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esteira ergométrica após uma hora de sono (grupo experimental), ou sem terem 

dormido (grupo controle). Os autores não encontraram diferenças na economia de 

corrida ou no VO2 máx entre os grupos. No entanto houve interação evidente nos 

estágios iniciais do teste, em que o grupo experimental apresentou maior economia de 

corrida nos dois primeiros estágios do teste e o controle nos restantes. Os autores 

concluíram que, embora a implicação desse achado fosse incerta, eles podiam indicar 

diferenças no alerta psicológico ou na ansiedade como o resultado de um atraso no 

alerta simpático nos estágios iniciais do exercício após o sono. É importante comentar 

que durante o sono ocorre uma diminuição da ativação do sistema nervoso simpático, a 

qual resulta em diminuição do consumo de oxigênio. Este aspecto parece representar 

um paradoxo em relação ao alerta simpático que precede e/ou coincide com o início do 

exercício. Essa questão parece ser de fato, importante, principalmente para os atletas 

que participam de eventos multiesportivos de longa duração e que podem, 

eventualmente, fazer uma pausa para cochilar e retornar em seguida ao exercício. 

 Embora pareça ser verdadeiro o efeito do exercício físico no padrão 

de sono, é importante considerar a amostra da população a ser estudada. É possível 

que as diferenças sejam mascaradas pelo uso de uma população de bons dormidores, 

o que de fato pode causar um efeito conhecido como “teto e chão”, que implica em uma 

correlação negativa entre o nível fisiológico basal e a resposta ao estímulo. 

 

1.6 Privação do Sono e Exercício Físico 

Muitos atletas têm a visão de que a perda ou interrupção do sono é 

um fator que contribui para o seu fracasso no esporte. A maioria dos estudos que 

investigaram os efeitos da privação do sono no desempenho físico focaram, 

primariamente, seus efeitos no desempenho aeróbio submáximo (Martin & Chen, 1984; 

Bond et al., 1986; VanHelder & Radomski, 1989; Montelpare et al., 1992) e no consumo 

máximo de oxigênio (Webb et al., 1981; VanHelder & Radomski, 1989; Mougin et al., 

1991). Outras pesquisas examinaram as respostas neurológicas (Symons et al., 1988) 

e a força anaeróbia de indivíduos privados de sono (Webb et al., 1981; Bond et al, 

1986; VanHelder & Ramski, 1989). 
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Quando se considera os efeitos da privação de sono no 

desempenho aeróbio, muitos indicadores fisiológicos e de desempenho são 

considerados. Os trabalhos que envolveram um período de privação de 30 horas 

(Martin & Gaddis, 1981; Martin & Haney, 1982) até 60 horas (Montelpare et al., 1992) 

não encontraram modificações evidentes. No entanto, o estudo de Bond e 

colaboradores (1986) encontrou diferenças menores em medidas de ventilação, VCO2 

e VO2 nos sujeitos privados de sono por 42 horas, quando comparados aos controles 

não-privados, sugerindo, que para uma eficiência máxima do exercício em intensidades 

acima de 75% do VO2 máx deveria ser precedido por uma boa noite de sono. A partir 

desse trabalho houve um consenso entre os pesquisadores de que a privação de sono 

seria capaz de provocar um pequeno efeito ou até mesmo nenhum, no desempenho 

aeróbio. 

Mougin e colaboradores (1991) notaram que, embora fosse possível 

sustentar a mesma intensidade máxima de exercício, os sujeitos que tiveram seu sono 

interrompido por um período de três horas exibiram um menor VO2 máx., uma alta 

ventilação máxima e submáxima, maiores valores da freqüência cardíaca e no lactato. 

A privação de sono parcial não causou reduções no desempenho, mas foi efetiva em 

promover marcantes modificações fisiológicas.  

 Com o intuito de investigar o efeito de três noites de privação de 

sono no consumo de oxigênio, na eficiência mecânica e no exercício de carga 

constante e estável, Horne e Pettit (1984) observaram sete sujeitos que pedalaram em 

uma bicicleta ergométrica, diariamente das 4 às 16 horas, utilizando como carga de 

trabalho 40, 60 e 80% do VO2 máx., e um grupo controle idêntico com exceção da 

privação de sono. A eficiência mecânica apresentou uma grande variabilidade durante 

a privação de sono, mas os efeitos do treinamento foram similares para ambos os 

grupos, concluindo que, a habilidade fisiológica para realizar um trabalho com o tipo e a 

duração do protocolo utilizado, não era adversamente afetada após 72 horas de 

privação de sono. 

 Vondra e colaboradores (1981) também encontraram redução 

significativa na atividade de enzimas do metabolismo energético na musculatura 

esquelética após 120 horas de privação de sono, indicando uma diminuição da 

capacidade oxidativa aeróbia, uma redução da função de transportar equivalentes 
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reduzidos do citosol através da membrana mitocondrial, uma acentuação relativa da 

atividade glicolítica anaeróbia e um metabolismo muscular do tipo pré-diabético. 

Embora haja um certo consenso do não efeito da privação de sono 

no desempenho aeróbio, é importante ressaltar que, durante a privação de sono, 

ocorre um aumento significativo na percepção do esforço (Martin & Gaddis, 1981; Bond 

et al., 1986; VanHelder & Radomski, 1989; Montelpare et al., 1992) e uma redução do 

tempo para a exaustão, sendo que esses parâmetros afetam o desempenho aeróbio. A 

percepção ao esforço é um efeito psicológico em que os sujeitos descrevem uma maior 

resistência em relação ao desempenho de uma tarefa, com as mesmas exigências 

fisiológicas após a privação de sono (Martin & Haney, 1982). Martin (1981) observou 

aumento na percepção de esforço em sujeitos privados de sono por 36 horas, quando 

comparados a controles, sugerindo que o efeito psicológico da perda de sono aguda 

poderia contribuir para o decréscimo da tolerância ao exercício pesado prolongado. 

Engle-Friedman e colaboradores (2003), recentemente notaram que 

o aumento da sonolência, da fadiga e do tempo de reação observado com a privação 

de sono, está associados à escolha de tarefas menos difíceis, sendo que os sujeitos 

privados, quando comparados aos com controles, não percebem essa redução do 

esforço. Esse estudo demonstrou que a perda de sono resulta em um comportamento 

de escolha de baixo esforço para ajudar a manter a acurácia da resposta a uma tarefa. 

Empiricamente, o exercício físico é usado para combater a 

sonolência quando uma situação prolongada de vigília precisa ser mantida, 

inconscientemente este pressuposto empírico adota o efeito da produção de calor 

como elemento para promover a vigília. Neste contexto, Matsumoto e colaboradores 

(2002) alertaram para a possibilidade de que o aumento do exercício físico durante a 

vigília prolongada poderia ampliar a dissociação entre a avaliação subjetiva da 

sonolência e a função cerebral atual, resultando no aumento do risco de erro humano 

pela possibilidade de “mascarar” um possível prejuízo da função cerebral. 

Quanto ao comportamento da freqüência cardíaca nos exercícios 

aeróbios durante a privação de sono, ainda restam diversas questões a serem 

respondidas. Martin & Chen (1984) e Savis (1994) não encontraram flutuações 

significativas na freqüência cardíaca durante um período prolongado de privação de 
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sono. No entanto, outros estudos reportaram uma clara redução da freqüência cardíaca 

em diferentes cargas de trabalho após a privação do sono (Bond et al.,1986; Martin & 

Haney, 1982; Montelpare et al., 1992). Para Martin & Gaddis (1981), ocorre uma 

redução significativa da freqüência cardíaca nas cargas máximas, embora ocorra uma 

pequena ou nenhuma mudança nos níveis submáximos.   

Para participantes de eventos multieportivos de longa duração, como 

é o caso da CA, Scott & McNaughton (2003) sugeriram que, dentro de uma perspectiva 

fisiológica, a perda de sono pode não ser considerada como um fator limitante para o 

desempenho, porém, sujeitos privados de sono apresentam uma redução da tolerância 

a esforços prolongados (Martin et al., 1986). VanHelder & Radomski (1989) sugeriram 

que a significativa redução da tolerância à glicose, após um período de privação de 

sono, pode ser um dos mecanismos responsáveis pelas implicações em sustentar o 

exercício aeróbio. 

Poucos trabalhos têm sido conduzidos na investigação dos efeitos 

da privação de sono sobre a potência anaeróbia, força e respostas eletro-mecânicas, 

resultando assim em uma indefinição quanto aos resultados. Souissi e colaboradores 

(2003) observaram que o desempenho anaeróbio não foi afetado após 24 horas de 

vigília sustentada. No entanto, observaram modificações após 36 horas sem dormir. 

Por outro lado, alguns trabalhos sugerem que a privação de sono não possui efeitos na 

força e na potência máxima (Bond et al., 1988; VanHelder & Radomski, 1989), na 

contração isométrica máxima (Symons et al., 1988), na fadiga muscular e no trabalho 

total (Bond et al., 1988). Considerando o fato de que durante a privação de sono ocorre 

o aumento na percepção ao esforço, esses resultados sugerem que, em relação à 

força, sujeitos privados de sono por 60 horas podem reagir rápido com a mesma força 

de um sujeito que dormiu sete horas de sono à noite (Symons et al., 1988). 

Takeuchi e colaboradores (1985) demonstraram que 64 horas de 

privação de sono não prejudicam a força de preensão manual ou o pico de torque para 

a extensão da perna, mas, pode prejudicar o salto vertical e a extensão de joelho nas 

baixas velocidades. Já Bulbulian e colaboradores (1996), reportaram que a privação de 

sono por um período de 30 horas era capaz de afetar o pico de torque, mas não o 

índice de fadiga. 
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Para examinar a efetividade do exercício no desempenho 

sustentado, LeDuk e colaboradores (2000) investigaram 12 voluntários que fizeram 

exercício em esteira a 70% do VO2 máx., por 10 minutos a cada duas horas, durante 

um período de 40 horas de privação de sono. Os voluntários se mostraram mais alertas 

após o exercício e o EEG revelou que o exercício aumentou a atividade das ondas 

lentas (delta e teta) e rápidas (alfa e beta). Os autores concluíram que, curtos 

acréscimos de exercícios físicos, podem melhorar o aumento da sonolência e da fadiga 

associado à privação de sono por um curto período de tempo, mas não podem prevenir 

o decréscimo do desempenho. Aumentos significativos da fadiga e da sonolência 

podem ocorrer se o exercício tiver uma duração inferior a uma hora. 

 Em 2002, Nindl e colaboradores investigaram o desempenho físico 

de militares em uma operação com uma duração de 72 horas, que envolvia, entre 

outras coisas, a privação de sono. Os militares apresentaram importantes reduções na 

composição corporal refletida por diminuições na massa magra e na gordura corporal 

total, além de um decréscimo no desempenho nos exercícios militares.  

A privação de sono também é capaz de promover mudanças nos 

ajustes termorregulatórios durante o exercício. Sawka e colaboradores (1984) 

investigaram uma possível mudança no “set-point” da temperatura corporal, e 

modificações na taxa de sudorese e na condutância térmica em sujeitos privados de 

sono submetidos a um protocolo de exercício físico de intensidade moderada. Eles 

observaram que a privação de sono alterou a magnitude da resposta da taxa de 

sudorese ao aumento da temperatura corporal durante o exercício, encontrando uma 

redução total da taxa de sudorese corporal e da do peito no final do exercício de 27 e 

19%, respectivamente. Os autores especularam que a privação poderia ter alterado os 

níveis de monoaminas na região do hipotálamo, modificando assim o controle central 

da termorregulação. Uma outra possibilidade levantada pelos autores foi uma possível 

alteração do sinal efetor após o seu início no hipotálamo, o que resultaria na 

dessincronização observada na taxa de sudorese do peito e redução na resposta do 

suor. Ainda nesta temática, Kolka e Stepheson (1988) observaram que a vasodilatação 

reflexa cutânea durante o exercício parece estar reduzida, tanto por fatores locais 

quanto centrais, após 33 horas de vigília sustentada. 
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Os reais efeitos da privação de sono no desempenho físico ou 

fisiológico são conflitantes e/ou inconclusivos. As razões para essas disparidades 

podem ser explicadas pelos diferentes tipos, freqüência, intensidade e duração dos 

exercícios empregados, assim como por outros parâmetros, entre os quais, o tempo de 

privação e a idade dos sujeitos experimentais. 

 

1.7 Exercício de Longa Duração e Privação de Sono 

Até recentemente, os resultados sobre a atividade prolongada e a 

privação de sono eram oriundos de pesquisas militares. Atualmente, as pesquisas têm 

enfocado osatletas de elite que participam das provas de ultraendurance.  

O Race Across América (RAAM) é um exemplo disso, trata-se de 

uma prova em que os atletas pedalando sozinhos cruzam os Estados Unidos 

percorrendo um total de 2900 milhas. Diferente do Tour de France, nesta prova, não 

existem paradas para descanso. Para vencer essa prova, o atleta leva 

aproximadamente oito dias. Smith e colaboradores (1998) estudaram sete atletas e 

relataram que o vencedor dormia aproximadamente apenas duas horas por dia, 

concluindo que alguns atletas apresentavam uma habilidade ímpar para manter o 

desempenho e vencer apesar da privação de sono. 

O sono, como a muitas outras necessidades, tem sido 

constantemente priorizado para um desempenho físico ótimo. No Eco-Challenge de 

2002, a equipe vencedora completou a prova em aproximadamente 170 horas, e 

durante esse período os membros da equipe dormiram apenas 17 horas. Isso 

representou um grande avanço comparado à prova de 2001, em que a equipe líder 

desenvolveu uma extrema fadiga física e cognitiva.  A estratégia para a prova de 2002 

foi a de não passar mais que 30 horas sem dormir, ao contrário da de 2001 que era 

dormir apenas se fosse extremamente necessário (Smith & Reilly, 2005). 

Na década de 90, Edinger e colaboradores (1990) acompanharam 

dois tenistas por 146 horas durante um jogo, em que lehes era permitido dormir por um 

período de 4 a 5 horas por noite. Ao final do jogo, os atletas apresentaram declínios na 

memória e na capacidade de codificação percepto-motora. Ao longo dos sets os atletas 
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relataram aumento de fadiga, sendo que um atleta sofreu lesões e desenvolveu 

desorientação intermitente no sexto dia. 

Outros trabalhos que investigaram os efeitos da privação de sono e 

a sua relação com o exercício físico observaram atletas de regatas na categoria solo. 

Ellen MacArthur, uma competidora do 2001 Vendee Globe Sailing Race, praticou o 

“Cluster-napping” durante uma prova solo de 25.000 milhas. Essa técnica foi sugerida 

pelo pesquisador Stampi (1990) como um programa de alerta. A duração do sono 

variou de acordo com as condições do ambiente e foi geralmente realizada por cochilos 

diurnos, a estratégia era fragmentar o sono em cochilos com a duração entre 25 a 40 

minutos cada, permitindo assim uma rápida análise dos equipamentos e das condições 

do tempo quando a atleta acordava. Os cochilos da atleta duraram em média 36 

minutos, sendo o tempo total de sono diário em torno de 5,5 horas durante os 94 dias 

da prova. A atleta fez o melhor tempo para uma mulher e chegou muito próxima do 

segundo lugar geral. Um trabalho semelhante foi realizado por Bennet (1973) que 

observou 19 navegadores solitários em uma prova de 3.000 milhas, embora a média de 

sono não tenha sido relatada nesse estudo, os autores descreveram que os erros 

foram bastante comuns em situações adversas, particularmente, quando havia 

problemas com o barco, também foram notadas ilusões ou alucinações visuais, 

auditivas, e olfatórias.  

A partir dessas provas de ultraendurance, podem-se formular 

algumas questões: até que ponto a privação de sono pode prejudicar o desempenho 

atlético? O exercício físico associado à privação de sono poderia alterar o padrão do 

sono (arquitetura, eficiência etc.) após o período de privação de sono e o exercício 

físico associado? Uma das possibilidades que poderiam contribuir para a elucidação 

desses questionamentos é a condução de estudos em laboratório (indoor) que 

permitiriam a simulação de medidas que em campo (outdoor) nem sempre são 

possíveis de mensurar. Esta simulação parece representar um avanço no sentido de 

viabilizar novas medidas e tentar responder às questões ainda existentes. No entanto, 

deve se ter em mente que os resultados requerem uma significativa extrapolação para 

poderem ser aplicados no âmbito competitivo (Smith & Reilly, 2005). 
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2. Justificativa 
 

A privação do sono pode causar alterações endócrinas, metabólicas, 

físicas, cognitivas, neurais e modificações no padrão do sono, que associadas 

comprometem a qualidade de vida do sujeito. Por outro lado, o exercício físico promove 

benefícios cardiorrespiratórios, endócrinos, musculares e humorais. Alguns trabalhos 

têm sugerido que a prática desta atividade pode melhorar a qualidade do sono. 

Entretanto, a associação desses dois parâmetros tem sido pouco abordada, o que 

estimula a realização de estudos visando entender os efeitos dessas atividades. De 

acordo com esse raciocínio, a corrida de aventura se apresenta como um bom modelo 

de estudo para compreender a relação entre o exercício físico e a privação do sono.  

Desconhecemos trabalhos com uma análise minuciosa do padrão de 

sono por meio da PSG que conseguiram observar ou registrar as possíveis em 

indivíduos submetidos a um prolongado período de restrição do sono, associado com a 

prática concomitante de exercício físico. 

Desta forma, a possibilidade da observação deste tipo de 

mensuração e análise, tanto após uma prova em campo (outdoor) ou realizada em 

laboratório (indoor), poderia auxiliar a responder diversos fatores relacionados à 

arquitetura do sono e as possíveis influências do estresse competitivo e do ambiente 

do laboratório nestas observações. 

Nossa hipótese, é que o exercício físico pode amenizar os efeitos 

deletérios da privação do sono sobre o nosso organismo, nossa expectativa é de 

compreender o impacto e repercussões da prática prolongada do exercício físico 

associada à privação do sono no padrão do sono. 
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 3. Objetivo 
 

Avaliar a influência do exercício físico associado à privação de sono 

no padrão do sono (arquitetura e eficiência) em atletas de corrida de aventura. 
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4. Metodologia 
 

Para se atingir o objetivo proposto e se compreender os efeitos da 

privação de sono associados ao exercício físico, foram elaboradas três coletas de 

dados realizadas em campo (outdoor) e em um estudo realizado em laboratório 

(simulação indoor), caracterizando o estudo como séries de casos. 

 

4.1 Comitê de Ética 

Antes de iniciar qualquer procedimento, o estudo foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

(#0749/04). Os voluntários receberam todas as informações sobre a participação no 

estudo, bem como a respeito das avaliações e dos possíveis desconfortos. Foi também 

esclarecido aos voluntários que o estudo não oferecia riscos além dos já esperados em 

função do exercício físico, não havendo benefícios diretos para o participante, uma vez 

que ele consiste em um protocolo de estudo experimental. Também foi explicitado que 

em todo momento eles teriam acesso aos profissionais envolvidos para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas, sendo garantida em qualquer momento do 

estudo sem prejuízos, a liberdade da retirada do termo de consentimento livre e 

esclarecido.  

Outro aspecto importante referiu-se ao esclarecimento de que as 

informações obtidas no estudo seriam analisadas em conjunto com outros voluntários, 

não sendo divulgada a identificação de nenhum participante e de que os voluntários 

seriam atualizados sobre os resultados conhecidos. Não houve despesas pessoais 

para os participantes em nenhuma fase do estudo, nem compensação financeira 

relacionada à sua participação. Os voluntários aceitaram as proposições do estudo e 

assinaram um termo de consentimento concordando em participar voluntariamente. A 

aprovação pelo Comitê de Ética da UNIFESP e o termo de consentimento se 

encontram nos anexos 21 e 22. 
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4.2 Experimento 1 

O primeiro experimento foi realizado no campo, na região da 

Chapada Diamantina, Bahia/Brasil, durante a CA ECOMOTION/PRO. A competição 

contou com 41 equipes mistas compostas por quatro integrantes cada, com o objetivo 

de percorrerem 477,3 Km em ritmo “non stop”. Nos sete dias e seis noites da 

competição foram praticadas diversas modalidades esportivas em que se enfrentaram 

obstáculos naturais, cansaço, sono e alterações de humor. Os atletas se orientaram 

por cartas topográficas e praticaram as modalidades de trekking/corrida cross-country 

(153,5 Km), mountain biking (244,3 Km), canoagem em duck em águas paradas e 

águas brancas (75 Km), ride n’ run (4,5 Km), exploração de caverna, técnicas verticais 

de rappel (85 mts) e ascensão por cordas fixas (45 mts). Durante o evento a 

temperatura máxima na Chapada Diamantina variou dos 29-36°C, e a mínima dos 20-

24°C. 

 

4.2.1 Métodos e Casuística 

 
Para este experimento 11 atletas de ambos os gêneros (cinco 

mulheres e seis homens) integrantes de três equipes distintas de CA que participaram 

da prova ECOMOTION/PRO foram voluntários, tratando-se de uma amostra de 

conveniência. A coleta de dados foi estruturada em 2 fases: a 1º fase composta por 

avaliações basais realizadas em São Paulo no Centro de Estudos em Psicobiologia e 

Exercício (CEPE) e no Instituto do Sono da AFIP, e foi constituida por uma avaliação 

polissonográfica e por uma ergoespirométrica para se conhecer a aptidão 

cardiorrespiratória do atleta. Esta fase ocorreu uma semana antes do início da 

competição. A 2º fase foi realizada na Chapada Diamantina e foi composta por uma 

avaliação polissonográfica, a qual ocorreu imediatamente após o término da prova para 

as equipes. 

 

4.2.2 Análise Estatística 

Os dados foram analisados por intermédio do programa Statistics for 

Windows na versão 6.0. Inicialmente foi realizado um teste de normalidade dos dados 
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utilizando o teste Komolgorov-Smirnov. Posteriormente foi realizada uma análise 

descritiva para a observação das médias e dos desvios padrão. Para a análise 

comparativa dos dados, nas condições pré-prova x pós-prova, que seguiram a curva de 

normalidade, foi utilizado o teste t’ de Student para amostras dependentes, para as 

variáveis que não seguiram a curva de normalidade foi utilizado o teste não 

paramétrico de Wilcoxon. O nível de significância adotado foi o de p≤0,05 e os dados 

estão apresentados em média ± desvio padrão. 

  

4.3 Experimento 2 

O experimento foi realizado no campo, na região da Costa do 

Dênde, Bahia/Brasil, durante a corrida de aventura ECOMOTION/PRO. A competição 

contou com 50 equipes mistas compostas por quatro integrantes, sendo 11 de outros 

países, com o objetivo de competir em ritmo “non stop” e percorrer 445,3 km. Nos sete 

dias e seis noites da competição foram praticadas diversas modalidades esportivas em 

que se enfrentaram obstáculos naturais, cansaço, sono e alterações de humor. Os 

atletas se orientaram por cartas topográficas e praticaram as modalidades de: trekking, 

corrida cross-country, mountain biking, canoagem em duck, em caiaque duplo e em 

canoa caiçara (em águas paradas e águas brancas), rafting, e técnicas verticais de 

rappel e ascensão por cordas fixas. As distâncias a serem completadas por 

modalidades foram: canoa caiçara 42,5km, moutain bike 185,2 km técnicas verticais 60 

metros, rafting 2 km, trekking 107,5 km, caiaque duplo 56,1 km e duck 52 km. Durante 

o evento, a média de temperatura máxima diária foi de 26°C (23 a 29°C) e a mínima de 

21,5°C (20 a 23°C). 

 

4.3.1 Métodos e Casuística 

Foram voluntários para este estudo, 17 atletas de ambos os 

gêneros, integrantes de cinco equipes distintas de atletas de corrida de aventura (4 

equipes completas e 1 atleta de uma outra equipe) que fizeram a prova 

ECOMOTION/PRO, realizada na região da Costa do Dendê, Bahia (Itacaré-BA). A 

amostra foi caracterizada como de conveniência, e três voluntários deste estudo 
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participaram do experimento anterior. Os atletas participantes deste estudo possuíam 

uma vasta experiência na modalidade e já haviam competido em provas nacionais e 

internacionais. O protocolo utilizado neste experimento foi o mesmo descrito no 

experimento 1 (ver descrição no Experimento 1). 

 

4.3.2 Análise Estatística 
 

Os dados foram analisados por intermédio do programa Statistics for 

Windows versão 6.0. Inicialmente foi realizado um teste de normalidade dos dados 

utilizando o teste Komolgorov-Smirnov. Posteriormente foi realizada uma análise 

descritiva para a observação das médias e dos desvios padrão. Para a análise 

comparativa dos dados, nas condições pré-prova x pós-prova, que seguiram a curva de 

normalidade foi utilizado o teste t’ de Student, para amostras dependentes e para as 

variáveis que não seguiram a curva de normalidade foi utilizado o teste não 

paramétrico de Wilcoxon. O nível de significância adotado foi de p<0,05 e os dados 

estão apresentados em média ± desvio padrão. 

 
 
 
4.4 Experimento 3 

O experimento foi realizado no campo, na região das Hortências, 

Serras Gaúchas, Rio Grande do Sul/Brasil, durante a corrida de aventura 

ECOMOTION/PRO. A competição contou com 50 equipes mistas que foram compostas 

por quatro integrantes, sendo 12 internacionais, cujo objetivo foi percorrer 444 Km em 

ritmo “non stop”. Nos sete dias e seis noites da competição, foram praticadas diversas 

modalidades esportivas em que se enfrentaram obstáculos naturais, cansaço, sono e 

alterações de humor. Os atletas se orientaram por cartas topográficas e praticaram as 

seguintes modalidades esportivas: trekking, trekking puxando um cavalo, corrida cross-

country (147,3 km), mountain biking (230,7 km), canoagem em duck e em caiaque 

duplo (54 km), rafting (12 km), e técnicas verticais de rappel e ascensão por cordas 

fixas (165 metros). Durante o evento, a média de temperatura máxima diária foi de 

14°C (11 a 17°C) e a mínima de 2,5°C (1 a 4°C). 
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4.4.1 Métodos e Casuística 

 
Foram avaliados 19 atletas de ambos os gêneros, integrantes de 4 

equipes distintas de atletas de corrida de aventura, que fizeram a prova 

ECOMOTION/PRO realizada na região das Hortências, Serras Gaúchas, Gramado, Rio 

Grande do Sul/Brasil. A amostra estudada foi caracterizada como de conveniência, e 

com a exceção de quatro atletas, os outros já haviam participado do experimento 

anterior, e destes, quatro participaram do primeiro experimento. Os atletas avaliados 

possuiam uma vasta experiência na modalidade e já haviam competido em provas 

nacionais e internacionais. O protocolo utilizado neste experimento foi o mesmo 

utilizado nos experimentos anteriores (ver descrição no Experimento 1). 

 

4.4.2 Análise Estatística 

Os dados foram analisados por intermédio do programa Statistics for 

Windows versão 6.0. Inicialmente foi realizado um teste de normalidade dos dados 

utilizando o teste Komolgorov-Smirnov. Posteriormente foi realizado uma análise 

descritiva para a observação das médias e dos desvios padrão. Para a análise 

comparativa dos dados, nas condições pré-prova X pós-prova, que seguiram a curva 

de normalidade foi utilizado o teste t’ de Student, para amostras dependentes e para as 

variáveis que não seguiram a curva de normalidade foi utilizado o teste não 

paramétrico de Wilcoxon. Na comparação inter-grupos dos dados que seguiram a 

normalidade foi utilizado o teste t’ para amostras independentes. Quando os dados não 

seguiram a normalidade, foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney. O nível 

de significância adotado foi de p≤0,05 e os dados estão apresentados em média ± 

desvio padrão. 

 
 
4.5 Experimento 4 

O experimento foi realizado em laboratório, tratou-se de uma 

simulação indoor de uma CA. A simulação consistiu na reprodução da prova realizada 
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na Chapada Diamantina/BA (Brasil) (Experimento 1), exatamente com as mesmas 

distâncias e na mesma seqüência de modalidades realizadas na prova outdoor.  

 Esta simulação foi realizada no laboratório do Centro de Estudos 

em Psicobiologia e Exercício (CEPE). O CEPE conta com uma ampla e moderna 

estrutura e com equipamentos de última geração, o que atendeu prontamente o 

propósito do experimento. Desta forma, o estudo foi conduzido com a colaboração de 

diversos profissionais que deram suporte durante toda a coleta de dados. A seguir 

estão apresentados os métodos e procedimentos utilizados. 

 

4.5.1 Métodos e Casuística 
 

Participaram deste experimento 28 voluntários atletas e sedentários 

de ambos os gêneros. Todos os atletas que participaram deste estudo já haviam 

participado dos experimentos anteriores e possuíam vasta experiência na modalidade, 

tendo eles participado de provas nacionais e internacionais figurando nas primeiras 

posições do ranking nacional. O grupo controle sedentário foi composto por voluntários 

que relataram manter um estilo de vida sedentário, isto é, sem atividade física habitual. 

Os critérios utilizados para se determinar o sedentarismo foram baseados em uma  

entrevista em que se utilizou o questionário de atividade física habitual (Baecke et al., 

1982) e a subsequente análise do consumo máximo de oxigênio. 

Desta forma, os voluntários foram alocados em três grupos: A) grupo 

atletas (composto por 14 atletas de corrida de aventura); B) grupo controle atleta 

(composto por seis atletas de corrida de aventura de ambos os gêneros); e C) grupo 

controle sedentário (composto por oito indivíduos sedentários de ambos os gêneros). 

O grupo A (Atletas) foi composto por 12 atletas do gênero masculino 

e 2 atletas do feminino, o grupo B (Controle Atleta) foi constituído por cinco atletas de 

corrida de aventura do gênero masculino e 1 do feminino, já o grupo C (Sedentário) foi 

constituído por oito indivíduos sedentários (isto é, não praticantes de exercícios físicos 

regulares) em que seis eram do gênero masculino e 2 do feminino. 
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4.5.2 Atividade dos Grupos 
 

O grupo A foi submetido a uma simulação de uma prova de CA, que 

foi a Ecomotion-Pro realizada na Chapada Diamantina e utilizada como estudo piloto 

em campo.  

Na prova da Chapada Diamantina os atletas se orientaram por 

cartas topográficas e praticaram as modalidades esportivas de trekking, corrida cross-

country, mountain biking, canoagem em duck em águas paradas e águas brancas, ride 

n’ run, exploração de caverna, e técnicas verticais de rappel e ascensão por cordas 

fixas. Com o intuito de simular a competição, mas levando-se em consideração a 

necessidade de controlar e avaliar constantemente os atletas deste grupo foram 

escolhidos ergômetros específicos para cada modalidade. Nesta simulação os atletas 

percorreram a mesma distância da prova na Chapada Diamantina, ou seja, 477,3 Km e 

realizaram as mesmas modalidades esportivas, inclusive com a mesma ordem de 

execução.  

Para a simulação da corrida bem como do trekking, foi utilizada a 

esteira ergométrica LifeFitness® 9500HR, para simular a canoagem foi utilizado um 

cicloergômetro de braço XTPRO TOP 600 Technogym®. Para simular o ciclismo foi 

utilizado o SpinTrainer Technogym®, que é um ciclo simulador estacionário que permite 

o uso da bicicleta do atleta, afastando desta forma qualquer situação de desconforto 

que poderia ser observada caso fosse usada uma bicicleta ergométrica. As atividades 

de exploração de caverna foram simuladas em uma piscina, onde os atletas tiveram 

que encontar um objeto escondido. As técnicas verticais por razões de segurança não 

foram simuladas. 

Considerando que este experimento foi uma simulação em 

laboratório do experimento 1, para garantir um período de privação do sono foi 

instituída uma intensidade mínima de exercício referente a 35% do consumo máximo 

de oxigênio, obtido em cada ergômetro que foi utilizado pelos atletas (Opstad et al., 

1984: Rodgers et al., 1995). Esta intensidade foi instituída por ser descrita na literatura 

como a intensidade de esforço que pode ser mantida por um tempo superior ou igual a 

24 horas (Horne & Pettit, 1984). Além disso, essa intensidade refletiria o esforço 

equivalente ao de um trabalhador industrial por oito horas de atividade diária (Rodahl et 
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al., 1974; 1977). Para o cálculo correto da intensidade referente ao percentual 

estipulado, cada voluntário foi submetido a três ergoespirometrias para a determinação 

do consumo pico de oxigênio, limiares ventilatórios 1 e 2, freqüência cardíaca referente 

aos limiares, intensidade associada aos limiares ventilatórios e carga ou velocidade 

associada ao consumo máximo de oxigênio, bem como o referencial da intensidade 

para cada ergômetro referente a 35% do VO2 máx. (ver descrição do Protocolo 

Experimental). Da mesma forma que foi estipulada uma intensidade mínima de 

exercício, também foi estipulada uma máxima. Este cuidado foi tomado em função da 

necessidade de se manter os atletas a maior quantidade de tempo possível fazendo 

exercício físico. Como nos ambientes indoor a ocorrência de adversidades ambientais 

não acontece, e levando em consideração que o tempo que os atletas ficam "perdidos" 

no meio do mato não pode ser reproduzido, A única opção para alcançar o maior 

tempo possível de privação de sono foi à adoção de intensidade mínima (para que 

houvesse de fato um estresse fisiológico) e uma máxima (para que fosse garantido o 

tempo de privação de sono). 

 
 

4.5.3 Procedimentos para os Grupos 
 

Durante toda a simulação as mesmas regras impostas para a prova 

outdoor foram exigidas para o grupo A. Os voluntários utilizaram mochilas contendo os 

materiais obrigatórios (apito, bússola, cobertor de emergência, luvas, corda, kit de 

primeiros socorros, headlamp (lanterna de cabeça), isqueiro em embalagem a prova de 

água, espelho pra sinalização de resgate, faca lâmina máxima de 10 cm), além do 

camelback (reservatório silicone acoplado a mochila de prova para armazenamento de 

líquido) contendo uma bebida carboidratada ou água e alimento a vontade (a 

quantidade ficou a critério do voluntário). Durante o percurso de bicicleta foi exigido, 

além da mochila, o uso do capacete, e durante o percurso utilizando o cicloergômetro 

de braço (simulando a canoagem) foi exigido o uso do colete salva-vidas. Aos 

voluntários desse grupo foi permitido parar para descansar, dormir ou se alimentar a 

qualquer momento. Na tentativa de a simulação ser o mais próxima possível de uma 

competição outdoor, durante o período noturno (ciclo escuro) as luzes do laboratório 

foram apagadas e os voluntários utilizaram os seus equipamentos de luzes noturnas 

(headlamp). A alimentação desse grupo foi fornecida e foi composta pelo kit nutricional 
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habitualmente utilizado nas provas outdoor. Esses kits foram compostos por alimentos 

calóricos e de fácil digestão, os quais forneciam o aporte energético nutricional 

necessário para o bem estar dos voluntários e para seu pleno desempenho. Esse tipo 

de alimentação já era amplamente utilizado pelos praticantes da modalidade, sendo 

composto por barras de cereais, power gel, hidroplus, maltodextrina e alimentos ricos 

em carboidratos (sanduíches etc). O monitoramento do grupo foi realizado 

constantemente. 

O grupo B participou desse experimento sendo controle do grupo A. 

Eles não realizaram a simulação da prova, no entanto estiveram sob as mesmas 

condições do grupo A no que se refere à privação de sono. Durante o período do 

experimento, esse grupo pôde ler, estudar, ver televisão, trabalhar no computador, 

acessar a internet, e/ou realizar atividades lúdicas (jogos de tabuleiro, games 

eletrônicos-Playstation®) de acordo com sua vontade. No entanto, não puderam 

realizar nenhum exercício físico sistematizado, afim de não causar alguma interferência 

na proposta do estudo. Os voluntários deste grupo só puderam dormir quando o grupo 

A dormiu e pelo mesmo tempo, tendo sido realizada uma polissonografia dos 

voluntários durante este cochilo. A alimentação deste grupo também foi fornecida, 

visando o controle qualitativo e quantitativo da ingestão diária. Para isto, foram 

ofertadas seis refeições distribuídas em café da manhã, lanche da manhã, almoço, 

lanche da tarde, jantar e ceia. A análise do padrão alimentar foi realizada por meio do 

inquérito de 24 horas. Não houve recomendação para a restrição na ingestão de 

qualquer alimento, assim como a ingestão hídrica foi livre, tendo sido distribuídos à 

vontade água e suco. O experimento terminou quando o grupo A percorreu a distância 

determinada. O mesmo procedimento utilizado para o Grupo B foi adotado para o C. 

Os grupos B e C puderam desistir a qualquer momento, embora tenham sido  

incentivados a continuar quando indicava qualquer sinal de que iriam fraquejar. 

 

4.5.4 Avaliações Durante o Experimento 
 

Na simulação indoor foi possível avaliar e observar os voluntários 

constantemente. Ao menor sinal de fraquejar eles foram incentivados verbalmente a 
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continuar o experimento, embora pudessem desistir a qualquer momento dependendo 

de sua vontade. 

Os voluntários foram submetidos a diversas avaliações que se 

seguiram nas condições antes, durante, imediatamente após, e 24 horas após o 

termino do experimento. Todos os grupos foram avaliados utilizando os seguintes 

procedimentos: 

Para o estudo do padrão de sono, os voluntários foram submetidos a 

uma PSG, denominada de basal, em que foi permitido ao voluntário dormir por tempo 

indeterminado, sendo o exame finalizado assim que o voluntário acordasse sem que 

ninguém o chamasse e não manifestasse mais o desejo de continuar dormindo. 

Durante o experimento o grupo A poderia parar para dormir quando julgasse 

necessário e pelo tempo que achasse conveniente. No mesmo instante, e pelo mesmo 

tempo, os Grupos B e C também puderam dormir, a esse sono foi dado o nome de 

cochilo, e durante este período também foi realizada uma PSG. Após o término do 

experimento foram realizadas duas novas PSG denominadas respectivamente de pós-

exercício e 24 horas após o experimento. 

 

4.5.5 Análise Estatística 
 

Os dados foram analisados por intermédio do programa Statistics 

for Windows versão 6.0. Inicialmente foi realizado um teste de normalidade dos dados 

utilizando o teste Komolgorov-Smirnov. Posteriormente foi realizada uma análise 

descritiva para a observação das médias e dos desvios padrão. Para a análise 

comparativa dos diferentes momentos dos dados que seguiram a curva da 

normalidade, foi realizada uma análise de variância (ANOVA) com teste post Hoc 

Duncan.  Para os dados que não seguiram a curva da normalidade foi aplicado o teste 

não paramétrico da Prova de Friedman. Para a comparação dos cochilos entre os 

grupos foi utilizada a análise de variância one-way ANOVA com teste post Hoc 

Duncan. O nível de significância adotado nas análises foi de p≤0,05 e os dados estão 

apresentados em média ± desvio padrão. 
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4.6 Descrição do Protocolo 

4.6.1 Polissonografia 
 

Com exceção das polissonografias pós-prova realizadas em 

campo, os outros exames foram conduzidos no Laboratório do Instituto do Sono da 

Associação Fundo de Incentivo a Psicofarmacologia (AFIP). Uma polissonografia 

padrão foi realizada utilizando um polígrafo Embla® Digital A10 Recording/amplifier 

com o software Somnologica® (Flaga h.f., Reykjavík, Iceland), que consiste em um 

sistema integrado de coleta de dados amplificados e computadorizados. Foram 

utilizados: quatro canais de eletroencefalograma (EEG), dois canais de 

eletrooculograma (EOG), dois canais de eletromiografia submentoniana e tibial 

anterior (EMG), e um canal eletrocardiograma precordial (ECG). Foram coletadas as 

seguintes derivações: EEG (C3-A2, C4-A1, O1-A2, O2-A1), EOG (EOG esquerdo-A2, 

EOG direito-A1), EMG (submentoniano e tibial anterior) e uma derivação do ECG (V1 

modificado). O esforço respiratório do tórax e do abdômen foi registrado por sensores 

piezoelétrico e o fluxo nasal por termistor e transdutor de pressão. A saturação do 

oxigênio foi continuamente registrada usando um oxímetro de dedo calibrado. Foram 

registrados também o ronco e a posição corporal. Todos os parâmetros do sono 

foram monitorados por um técnico experiente, sendo os escores lidos em épocas de 

30 segundos, de acordo com os critérios padronizados por Rechtschaffen & Kales, 

(1968) e as orientações da American Sleep Disorders Association (ASDA) de 1992 e 

de 1999. Os voluntários chegaram no Instituto do sono por volta das 21:00 horas. A 

leitura dos exames foi realizada por um único leitor, para evitar a variabilidade inter-

leitor. Os pacientes foram orientados a não modificarem os seus hábitos diurnos, o 

que foi controlado por questionário pré-sono aplicado antes do exame pelo técnico da 

polissonografia. Solicitou-se aos pacientes que evitassem o uso de álcool e de 

indutores do sono. O quarto utilizado para a realização da polissonografia possui uma 

cama ampla e confortável, controle dos sons externos, da temperatura e da luz. O 

acompanhamento do exame foi realizado por um técnico em polissonografia que 

preparou o voluntário. Os eletrodos com pasta eletrolítica foram afixados com colódio 

sobre gaze e cobertos com fita adesiva, após a limpeza da pele e do couro cabeludo 

nos pontos de contato. Durante o exame, o voluntário foi observado por uma câmera 

de monitoração, com auxílio de um sensor infravermelho, com a qual é possível ver 
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no escuro. A polissonografia pós-prova realizada nos experimentos em campo 

também foi conduzida no mesmo equipamento e utilizando o mesmo protocolo, com 

exceção do acompanhamento utilizando a câmera de visão no escuro. 

 

4.6.2 Polissonografia Durante o Cochilo 

 

Durante a simulação indoor, quando os atletas decidiram parar para 

um cochilo foi permitido aos voluntários dos grupos controles parar pelo mesmo tempo. 

Durante esse cochilo foi realizada uma polissonografia, porem para esta coleta foram 

utilizados apenas os eletrodos referentes ao estagiamento do sono (EEG, EOG e EMG 

submentoniano). Este procedimento foi adotado levando em consideração o tempo 

necessário para a montagem dos eletrodos nos voluntários, pois levaria muito tempo 

para a montagem de todos os itens referente a uma polissonografia completa, o que de 

fato prejudicaria a coleta de dados. Todos os parâmetros do sono foram monitorados 

por um técnico experiente, sendo os escores lidos em épocas de 30 segundos, de 

acordo com os critérios padronizados por Rechtschaffen & Kales, (1968) e as 

orientações da American Sleep Disorders Association (ASDA) de 1992. 

 

4.6.3 Ergoespirometria 

 

A ergoespirometria, também denominada de teste Cardiopulmonar, 

analisou os gases expirados e permitiu uma medida direta do consumo pico de 

oxigênio e a determinação dos limiares ventilatórios. Neste teste foram determinadas 

as seguintes variáveis: consumo pico de oxigênio (VO2 pico), limiar ventilatório I (LV-I), 

limiar ventilatório II (LV-II), freqüência cardíaca máxima (FCMÁX), freqüência cardíaca do 

limiar ventilatório I (FCLV-I), freqüência cardíaca do limiar ventilatório II (FCLV-II), e 

velocidade na intensidade do Limiar I e II. As variáveis respiratórias e metabólicas 

foram obtidas pelo método de mensuração das trocas gasosas respiratórias com um 

sistema metabólico (Sensor Medics Vmáx 29 séries®-METABOLIC MEASUREMENT 

CART, Yorba Linda, CA, EUA). O sistema foi calibrado antes da realização do teste 
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usando uma concentração de gases conhecidos, sendo que as calibrações do volume 

e do fluxo foram realizadas por uma seringa de três litros. Uma máscara facial Hans 

Rudolph® flow-by face mask (Kansas City, MO, EUA), foi utilizada. O teste foi realizado 

em esteira ergométrica (Life Fitnnes® 9.700HR), em que o protocolo utilizado foi o de 

incrementos de velocidade de 1 Km/h a cada minuto, sendo que a carga inicial para 

aquecimento foi de três minutos a 7 km/h para mulheres, e 8 km/h para homens, com o 

teste sendo encerrado ao atingir a exaustão voluntária máxima. Durante todo o teste foi 

utilizada uma inclinação fixa de 1% para simular o desgaste físico em locais abertos 

(Jones & Doust, 1996). O teste em ciclo ergômetro de membro inferior foi conduzido 

em uma bicicleta modelo Monark® 834E, o protocolo adotado foi o de incrementos de 

35 watts a cada 2 minutos com uma carga inicial de aquecimento fixada em 105 watts 

para homens e 70 watts para as mulheres, durante todo o teste foi mantido 70 RPM e o 

mesmo foi encerrado ao atingir a exaustão voluntária máxima. Para o teste de braço foi 

utilizado um cicloergômetro de braço XTPRO TOP 600 Technogym®, o protocolo 

adotado foi o de incrementos de 15 watts a cada minuto sendo que a carga inicial 

utilizada para aquecimento foi de 50 watts por 3 minutos, o teste foi conduzido até a 

exaustão voluntária máxima. Durante todos os testes, a monitoração da freqüência 

cardíaca foi realizada por meio de um freqüencímetro (Polar®, modelo Advantage NV) 

com intervalos de 5 segundos. Os testes foram realizados em laboratório com 

climatização padronizada. Para a determinação do consumo de oxigênio no limiar 

ventilatório I e II (LV-I e LV-II), foram observados os critérios descritos por Wasserman 

e colaboradores (1973), Wasserman (1987) e Wasserman e Koike (1992). Antes dos 

voluntários realizarem as ergoespirometrias, eles foram submetidos a um 

eletrocardiograma de repouso e de esforço para verificar a saúde cardiovascular dos 

mesmos. 
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4.7 Fluxograma 

Experimento 1
Chapada Diamantina

(N=11 atletas)

Experimento 2
Itacaré

(N= 17 atletas)

Experimento 3
Gramado

(N=19 atletas)

Protocolos Outdoor

A influência do exercício físico e da privação de sono no padrão de sono em atletas de corrida de aventura

 

 

Grupo A
Atletas

(N=14 atletas)

Grupo B
Controle Atleta
(N= 6 atletas)

Grupo C
Controle Sedentário

(N=8 voluntários)

Simulação Indoor

A influência do exercício físico e da privação de sono no padrão de sono em atletas de corrida de aventura
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5. Resultados 
 

5.1 Resultados do Experimento 1 

Para a realização deste experimento, 11 atletas aceitaram participar 

do estudo. Todos os voluntários fizeram a PSG inicial, e 10 atletas fizeram a 

ergoespirometria, um dos atletas por não se sentir bem foi dispensado dessa avaliação.  

Ao iniciar o experimento propriamente dito, com menos de 8 horas 

de prova um atleta apresentou extrema fadiga e desistiu de continuar, mas a equipe, 

mesmo desclassificada, continuou o experimento, assim o número inicial de voluntários 

foi reduzido para 10.  

A primeira equipe de voluntários finalizou a prova após 121 horas 

depois da largada e relataram terem dormido neste período menos de quatro horas. Já 

a segunda e a terceira equipes finalizaram a prova juntas após 129 horas depois da 

largada e alegaram terem dormido, respectivamente, 2 horas e 45 minutos e quatro 

horas. 

Em função de duas equipes terem finalizado o experimento juntas, a 

PSG pós-prova foi realizada apenas em sete atletas, isso ocorreu devido à inviabilidade 

de realizar o exame em todos os voluntários, uma vez que naquela ocasião havia 

apenas quatro leitos disponíveis (pois a avaliação foi realizada em campo e não no 

laboratório de São Paulo). Devido a esse ocorrido foram considerados para a análise 

estatística apenas os voluntários com as PSG pré e pós-prova.   

A caracterização da amostra estudada distribuída entre os gêneros 

está apresentada na Tabela 1, com os valores referentes à idade, estatura, massa 

corporal e índice de massa corporal (IMC). Os resultados estão apresentados em 

média e desvio padrão. A Tabela 2 mostram os resultados da aptidão 

cardiorrespiratória avaliada pela ergoespirometria. O resultado dessa avaliação 

distribuída pelo gênero encontra-se em anexo. 
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Tabela 1- Descrição da amostra dos atletas de corrida de aventura que 
participaram do Experimento 1 distribuída entre os gêneros. 

 
Gênero Idade (anos) Estatura (m) Massa Corporal (Kg) IMC (kg/m2) 

Homens (n=6) 29,33 ± 6,50 1,74 ± 0,08 75,01 ± 7,36 24,54 ± 1,08 
Mulheres (n=5) 27,60 ± 5,36 1,65 ± 0,03 63,80 ± 4,46 23,38 ± 1,54 
Geral (n=11) 28,54 ± 5,78 1,70 ± 0,07 69,91 ± 8,33 24,01 ± 1,38 

                   Análise descritiva da amostra apresentada em média ± desvio padrão. IMC= massa corporal/altura2. 

 

 

Tabela 2- Resultados do teste de aptidão cardiorrespiratória dos atletas de 
corrida de aventura que participaram do Experimento 1.   

 
Variáveis Atletas (n= 10) 
VO2 Pico (L.min-1) 3,89 ± 0,86 
VO2 Pico (ml.kg.min-1) 55,93 ± 6,07 
Ventilação Máxima (L.min-1) 135,43 ± 26,54 
FC Máx (bpm) 184,60 ± 8,78 
FC Limiar 1 (bpm) 147,50 ± 10,65 
FC Limiar 2 (bpm) 165,90 ± 8,69 
VO2 Limiar 1 (L.min-1) 2,33 ± 0,67 
VO2 Limiar 1 (ml.kg.min-1)  33,31 ± 5,89 
VO2 Limiar 2 (L.min-1) 2,96 ± 0,63 
VO2 Limiar 2 (ml.kg.min-1) 42,52 ± 4,29 
Velocidade no Limiar 1 (Km/h) 11,20 ± 1,54 
Velocidade no Limiar 2 (Km/h) 13,70 ± 1,34 

  
Análise descritiva dos parâmetros observados na ergoespirometria dados
apresentados em média ± desvio-padrão. Legenda: VO2- Consumo de
oxigênio; FC- freqüência cardíaca; Limiar 1- Intensidade de exercício
correspondente ao limiar ventilatório 1; Limiar 2- Intensidade de exercício
correspondente ao limiar ventilatório 2.  

 

 

 

A avaliação referente a PSG pré-prova teve uma duração 

aproximada de oito horas, em função disso, a avaliação realizada pós-prova também 

teve a mesma duração. As variáveis tempo total de sono, apnéia por hora e número de 

eventos respiratórios, não seguiram a curva de normalidade e foram analisadas pelo 

teste não-paramétrico de Wilcoxon. As outras variáveis foram analisadas pelo teste t’ 

para medidas dependentes.  
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Na Tabela 3 estão apresentados os resultados da PSG pré e pós-

prova. Na comparação pré X pós prova, foi observado um aumento significativo do 

tempo total de sono (T=0,00; p=0,01); aumento na eficiência do sono (t=-2,89; p=0,02); 

diminuição do estágio 1 do sono NREM (t=2,81; p=0,03); aumento do sono delta (t=-

2,70; p=0,03); diminuição do tempo em vigília (t=3,86; p=0,008); diminuição do número 

de hipopnéia por hora (t=2,58; p=0,04); e diminuição da saturação mínima da 

oxihemoglobina (t=3,29; p=0,02). As outras variáveis não mostraram alterações 

significativas. Os resultados referentes aos gêneros se encontram no Anexo 2. Para 

uma melhor visualização, na Figura 1 estão apresentadas as variáveis da PSG que 

revelaram alterações significativas quando comparadas pré e pós-prova. 
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Tabela 3- Resultados da PSG dos atletas de corrida de aventura que participaram 
do Experimento 1.  

 

 
Atletas (n=7) Variável Pré-Prova Pós-Prova 

Latência para sono (min) 7,36 ± 5,63 4,23 ± 9,43 
Latência para REM (min) 124,14 ± 42,65 100,63 ± 51,97 
Tempo total de sono (min) 355,43 ± 28,46 476,10 ± 10,88# 
Eficiência de sono (%) 89,41 ± 6,76 97,37 ± 1,97* 
Estágio 1 (%) 5,41 ± 4,34 0,99 ± 0,54* 
Estágio 2 (%) 57,20 ± 8,58 45,76 ± 20,13 
Estágio 3+4 (%) 19,14 ± 7,99 25,66 ± 8,62* 
Estágio REM (%) 18,26 ± 3,50 17,44 ± 6,66 
Tempo em vigília (min) 42,07 ± 26,54 2,63 ± 2,00* 
Número de microdespertares (h) 47,86 ± 29,07 42,86 ± 18,47 
Índice de microdespertares (h) 10,59 ± 6,75 2,63 ± 1,97* 
PLM (h) 0,20 ± 0 0 
Índice de apnéia/hiponéia (h) 2,29 ± 1,60 1,06 ± 0,47 
Apnéia/h 0,42 ± 0,53 0,48 ± 0,50 
Hipopnéia/h 1,85 ± 1,21 0,63 ± 0,40* 
Número de eventos respiratórios 13,85 ± 8,15 17,43 ± 23,00 
Número de eventos respiratórios obstrutivo 13,85 ± 8,15 7,14 ± 2,70 
Número de eventos respiratórios centrais 0 1,00 ± 1,90 
Número de eventos respiratórios mistos 0 0 
Saturação da oxihemoglobina (média) (%) 96,71 ± 1,38 95,97 ± 0,82 
Saturação da oxihemoglobina (mínima) (%) 91,50 ± 1,76 83,86 ± 5,11* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dados apresentados em média ± desvio-padrão. *Teste t’ para amostras
dependentes, comparação entre Pré X Pós-prova; p<0,05. # Teste de Wilcoxon
para comparação pré X pós-prova para os valores que não seguiram a
normalidade; p<0,05. 
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Figura 1- Variáveis que apresentaram alterações significativas na PSG referente 
ao experimento 1.  
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5.2 Resultados do Experimento 2 

Para a realização desta coleta de dados 17 atletas aceitaram 

participar do estudo. Todos os voluntários fizeram uma PSG inicial e uma 

ergoespirometria. Na PSG inicial, denominada de pré-prova foi permitido aos atletas 

dormirem pelo tempo que julgassem necessário. Os atletas não foram acordados e 

este mesmo procedimento foi adotado na PSG pós-prova.  

Com 60 horas de prova, uma atleta apresentou um quadro de 

desidratação e recebeu atendimento médico desistindo da prova posteriormente. A 

equipe foi desclassificada e apenas um voluntário resolveu continuar. Os outros dois 

membros da equipe optaram por não continuar e foram avaliados 24 horas depois.   

A primeira equipe de voluntários finalizou a prova após 79 horas 

depois da largada, a segunda após 96 horas e as outras duas equipes finalizaram 

respectivamente com 115 e com 120 horas. Com exceção da atleta que precisou de 

atendimento médico e foi conduzida a um hospital da região, todos os voluntários foram 

avaliados. A primeira e a segunda equipes que finalizaram a prova alegaram terem 

dormido três horas cada uma, já terceira e quarta dormiram respectivamente, 4 horas e 

30 minutos e 5 horas durante a prova.  

A caracterização da amostra estudada distribuída entre os gêneros, 

está apresentada na Tabela 4, com os valores referentes à idade, estatura, massa 

corporal e índice de massa corporal (IMC). Os resultados são apresentados em média 

e desvio-padrão. Os dados obtidos na ergoespirometria estão apresentados na Tabela 

5, e os resultados distribuídos pelo gênero no Anexo 3.  

 
 
Tabela 4- Descrição da amostra dos atletas de corrida de aventura que 
participaram do Experimento 2 distribuída entre os gêneros. 

 
Gênero Idade (anos) Estatura (m) Massa Corporal (Kg) IMC (kg/m2) 

Homens (n=11) 33,82 ± 6,67 1,75 ± 0,06 74,43 ± 5,94 24,24 ± 1,30 
Mulheres (n=6) 30,00 ± 7,23 1,69 ± 0,05 62,90 ± 5,04 21,92 ± 0,99 
Geral (n=17) 32,47 ± 6,91 1,73 ± 0,07 70,11 ± 7,93 23,37 ± 1,64 

           Análise descritiva da amostra apresentada em média ± desvio-padrão. IMC= massa corporal/altura2. 
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Tabela 5- Resultados do teste de aptidão cardiorrespiratória dos atletas de 
corrida de aventura que participaram do Experimento 2. 
 

Variáveis Atletas (n=17) 
VO2 Pico (L.min-1) 4,12 ± 0,77 
VO2 Pico (ml.kg.min-1) 57,36 ± 7,21 
Ventilação Máxima (L.min-1) 136,36 ± 26,01 
FC Máx (bpm) 189,51 ± 9,30 
FC Limiar 1 (bpm) 151,65 ± 13,24 
FC Limiar 2 (bpm) 169,24 ± 11,32 
VO2 Limiar 1 (L.min-1) 2,61 ± 0,59 
VO2 Limiar 1 (ml.kg.min-1) 36,17 ± 5,55 
VO2 Limiar 2 (L.min-1) 3,25 ± 0,68 
VO2 Limiar 2 (ml.kg.min-1) 45,19 ± 5,86 
Velocidade no Limiar 1 (Km/h) 10,79 ± 1,17 
Velocidade no Limiar 2 (Km/h) 13,24± 1,21 

 
 
 
 
 

Análise descritiva dos parâmetros observados na ergoespirometria, dados apresentados
em média ± desvio padrão. Legenda: VO2- Consumo de oxigênio; FC- freqüência
cardíaca; Limiar 1- Intensidade de exercício correspondente ao limiar ventilatório 1;
Limiar 2- Intensidade de exercício correspondente ao limiar ventilatório 2. 

 

Os resultados da PSG estão apresentados na Tabela 6. As variáveis 

latência para início do sono, latência para sono REM, eficiência do sono, tempo em 

vigília, movimentos periódicos de pernas, índice de apnéia e hipopnéia por hora, 

número de apnéia por hora, número de eventos respiratórios e saturação média da 

oxihemoglobina não seguiram a curva de normalidade e foram analisadas pelo teste 

não-paramétrico de Wilcoxon. As outras variáveis foram analisadas pelo teste t’ para 

medidas dependentes. 

A comparação pré X pós prova, revelou uma diminuição significativa 

da latência para início do sono (T=11,50; p=0,005); aumento no tempo total de sono 

(t=-3,77; p=0,002); diminuição do estágio 2 do sono NREM (t=4,38; p=0,0006); 

aumento do estágio 4 do sono NREM (t=-2,43; p=0,02); aumento do sono REM (t=-

2,72; p=0,01); diminuição do índice de microdespertares (t=3,87; p=0,04); e aumento 

da saturação da oxihemoglobina (t=-3,12; p=0,007). As outras variáveis não mostraram 

alterações significativas. Os resultados da PSG distribuídos pelo gênero encontram-se 

no Anexo 4. Para uma melhor visualização, na Figura 2 estão apresentadas as 

variáveis significativas. 
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Tabela 6- Resultados da PSG dos atletas de corrida de aventura que participaram 
do Experimento 2. 
 
 

Atletas (n=16) Variáveis Pré-Prova Pós Prova 
Latência para sono (min) 6,04 ±4,79 1,08 ± 2,10# 
Latência para REM (min) 93,00 ± 33,40 77,87 ± 42,55 
Tempo total de sono (min) 418,68 ± 50,59 573,04 ± 164,64* 
Eficiência do sono (%) 92,28 ± 4,68 93,04 ± 4,22 
Estágio 1 (%) 2,74 ± 1,06 2,34 ± 1,17 
Estágio 2 (%) 62,08 ± 7,12 54,60 ± 5,01* 
Estágio 3 (%) 2,28 ± 1,20 2,68 ± 1,24 
Estágio 4 (%) 13,21 ± 4,39 16,58 ± 5,01* 
Estágio 3+ 4 (%) 15,24 ± 5,15 18,70 ± 5,36 
Estágio REM (%) 19,66 ± 5,29 23,77 ± 4,98* 
Tempo em vigília (min) 34,23 ± 20,83 35,15 ± 19,75 
Número de microdespertares 64,46 ± 26,74 62,20 ± 29,31 
Índice de microdespertares (h) 8,77 ± 3,25 6,44 ± 2,96* 
PLM (h) 1,51 ± 6,02 1,84 ± 4,91 
Índice de apneia/ hipopnéia (h) 2,00 ± 1,53 4,10 ± 4,32 
Apneia/h 0,64 ± 0,76 0,86 ± 1,05 
Hipopnéia/h 1,36 ± 1,15 3,23 ± 3,61 
Número de eventos respiratórios 14,66 ± 11,70 23,46 ± 41,59 
Número de eventos respiratórios obstrutivos 14,53 ± 11,75 23,00 ± 40,71 
Número de eventos respiratórios centrais 0,13 ± 0,51 0,33 ± 0,72 
Número de eventos respiratórios mistos 0 0,13 ± 0,51 
Saturação da oxihemoglobina (%) 95,00 ± 1,41 96,61 ± 1,18* 
Saturação da oxihemoglobina (média) (%) 96,53 ± 1,20 96,16 ± 1,40 
Saturação da oxihemoglobina (mínima) (%) 90,66 ± 3,28 88,93 ± 4,62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Dados apresentados em média ± desvio-padrão. *Teste t’ para amostras dependentes, 
comparação entre pré x pós-prova; p<0,05. # Teste de Wilcoxon, para comparação pré X 
pós-prova para os valores que não seguiram a normalidade; p<0,05. 
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Figura 2- Variáveis da PSG que revelaram alterações significativas quando 
comparados pré e pós-prova referente ao Experimento 2.   
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5.3 Resultados do Experimento 3 

 

Para a realização deste experimento, 19 atletas aceitaram participar 

do estudo. Todos fizeram a PSG inicial e uma ergoespirometria. Com menos de 12 

horas de prova uma equipe desistiu e por isso não participou da coleta de dados pós-

prova, sendo os dados iniciais desses quatro atletas descartados.  

Dos 15 atletas restantes apenas sete (duas equipes) terminaram a 

prova. Com 72 horas de prova, duas equipes desistiram no mesmo trecho (oito atletas) 

mas mesmo tendo desistido e considerando o período de privação do sono destes 

indivíduos, eles foram avaliados. As duas equipes restantes finalizaram a prova 

respectivamente após 105 horas e 130 horas depois da largada. 

Todos os atletas alegaram ter dormido 4 horas durante a prova, essa 

similaridade do tempo de cochilo entre as equipes ocorreu em função do prórpio 

formato da prova, que teve três paradas obrigatórias (PO) distribuídas entre trechos 

distintos da prova. A somatória das PO em termos de tempo foi justamente quatro 

horas, sendo assim os atletas, como estratégia, utilizaram esse tempo para cohilar.  

A caracterização da amostra estudada distribuída entre os gêneros, 

está apresentada na Tabela 7, com os valores referentes à idade, estatura, massa 

corporal e índice de massa corporal (IMC). Os resultados estão apresentados em 

média e desvio-padrão. Os dados obtidos na ergoespirometria estão apresentados na 

Tabela 8, e os resultados para cada gênero no Anexo 5. 

 
 
 
Tabela 7- Descrição da amostra dos atletas de corrida de aventura que 
participaram do Experimento 3 distribuída entre os gêneros. 

 
Gênero Idade (anos) Estatura (m) Massa Corporal (Kg) IMC (kg/m2) 

Homens (n=12) 32,25 ± 6,37 1,76 ± 0,05 75,17 ± 5,53 24,25 ± 1,09 
Mulheres (n=7) 30,86 ± 6,77 1,70 ± 0,06 64,20 ± 7,54 22,10 ± 1,30 
Geral (n=19) 31,74 ± 6,37 1,74 ± 0,06 71,13 ± 8,19 23,46 ± 1,56 

            Análise descritiva da amostra apresentada em média ± desvio-padrão. IMC= massa corporal/altura2. 
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Tabela 8- Resultados do teste de aptidão cardiorrespiratória dos atletas de 
corrida de aventura que participaram do Experimento 3. 
 

Variáveis Geral (n=19) 
VO2 Pico (L.min-1) 4,54 ± 1,82 
VO2 Pico (ml.kg.min-1) 59,48 ± 5,32 
Ventilação Máxima (L.min-1) 144,22 ± 18,09 
FC Máx (bpm) 191,01 ± 8,78 
FC Limiar 1 (bpm) 150,45 ± 11,34 
FC Limiar 2 (bpm) 169,85 ± 9,32 
VO2 Limiar 1 (L.min-1) 2,71 ± 0,49 
VO2 Limiar 1 (ml.kg.min-1) 38,26 ± 6,34 
VO2 Limiar 2 (L.min-1) 3,48 ± 0,77 
VO2 Limiar 2 (ml.kg.min-1) 47,19 ± 4,36 
Velocidade no Limiar 1 (Km/h) 11,23 ± 1,06 
Velocidade no Limiar 2 (Km/h) 14,38± 1,55 

 
Análise descritiva dos parâmetros observados na ergoespirometria dados
apresentados em média ± desvio-padrão. Legenda: VO2- Consumo de
oxigênio; FC- freqüência cardíaca; Limiar 1- Intensidade de exercício
correspondente ao limiar ventilatório 1; Limiar 2- Intensidade de exercício
correspondente ao limiar ventilatório 2. 

 
 
 
 
 

Na Tabela 9 estão apresentados os resultados da PSG de todos os 

atletas que participaram deste experimento (atletas que terminaram e não terminaram a 

prova). As variáveis latência para início do sono, latência para sono REM, movimentos 

periódicos de pernas, apnéia por hora, número de eventos respiratórios e número de 

eventos respiratórios obstrutivos não seguiram a curva de normalidade e foram 

analisadas pelo teste não-paramétrico de Wilcoxon. As outras variáveis foram 

analisadas pelo teste t’ para medidas dependentes. 

A análise da PSG comparando pré X pós prova, revelou diminuição 

significativa da latência para início do sono (T=14,00 p=0,02); aumento no tempo total 

de sono (t=-4,89; p=0,0003); aumento do número de microdespertares (t=-2,88; 

p=0,01); aumento do índice de apnéia e hipopnéia por hora (t=-5,53; p=0,0001); 

aumento no número de hipopnéia (t=-6,32; p=0,00003); aumento no número de 

eventos respiratórios (T=0,00; p=0,001); aumento no número de eventos respiratórios 

do tipo obstrutivo (T=0,00; p=0,001); aumento da saturação da oxihemoglobima (t=-

2,50; p=0,02) e da saturação mínima da oxihemoglobina (t= 4,95; p= 0,04). As demais 
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variáveis não mostraram alterações significativas. No anexo 6 podem ser observados 

os resultados referentes aos gêneros. 

Na comparação pré e pós-prova dos atletas que não terminaram a 

prova foi observado aumento significativo do tempo total de sono (t=-3,52; p=0,009); 

aumento do número e do índice de microdespertares (t=-2,79; p=0,02 e t=-2,33; 

p=0,05, respectivamente); aumento do índice de apnéia e hipopnéia por hora (t=-4,23; 

p=0,003); aumento do número de hipopnéia por hora (t=-4,74; p=0,002); e aumento do 

número de eventos respiratórios (T=0,00; p=0,01). As outras variáveis não 

apresentaram mudanças significativas.  

Já para os atletas que terminaram a prova, a comparação pré X pós 

prova, revelou diminuição significativa da latência para início do sono (t=3,80; p=0,01); 

aumento no tempo total de sono (t=-3,15; p=0,03); diminuição do estágio 2 do sono 

NREM (t=4,34; p=0,01); aumento do estágio 4 do sono NREM (t=-6,14; p=0,003); 

aumento do sono delta (3+4) (t=-6,75; p=0,002); aumento do índice de apnéia e 

hipopnéia por hora (t=-3,50; p=0,02); aumento no número de hipopnéia (t=-4,08; 

p=0,01); aumento no número de eventos respiratórios (t=-3,66; p=0,02) e eventos 

respiratórios do tipo obstrutivos (t=-3,77; p=0,01). As outras variáveis não 

apresentaram alterações significativas. 

A Tabela 9 nos mostra ainda as comparações intergrupos nas 

condições pré e pós-prova. Foi observada diferença significativa na comparação entre 

os grupos nas seguintes variáveis na condição pré-prova: latência para início do sono 

(U=4,00; p=0,009) e eficiência do sono (t=-2,25; p=0,04), maior para o grupo que 

terminou a prova e menor para o grupo que não terminou a prova, respectivamente. 

Para a condição pós-prova, foi observada diferença entre os grupos para a variável 

estágio 2 do sono NREM (t=-2,51; p=0,02). As análises das outras variáveis não 

apontaram diferenças significativas. Para uma melhor visualização, na Figura 3 estão 

apresentadas as variáveis da PSG que revelaram alterações significativas quando 

comparadas pré e pós-prova. 
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Tabela 9- Resultados da PSG dos atletas de corrida de aventura que participaram do Experimento 3. 
 

 

Geral (n= 15) Não Terminaram (n= 8 ) Terminaram (n= 7 ) Variáveis Pré-Prova Pós-Prova   Pré-Prova Pós-Prova Pré-Prova Pós-Prova
Latência para sono (min) 7,70 ± 8,42 1,88 ± 2,77# 3,12 ± 2,19 1,81 ± 2,82 15,04 ± 9,75♦ 2,00 ± 3,01* 
Latência para REM (min) 79,30 ± 39,98 61,08 ± 45,05 71,00 ± 27,64 48,22 ± 49,13 92,60 ± 44,45 81,66 ± 31,71 
Tempo total de sono (min) 416,10 ± 52,15 787,85 ± 180,93* 423,68 ± 57,08 673,28 ± 185,05* 403,96 ± 46,46 711,16 ± 192,83* 
Eficiência do sono (%) 92,50 ± 4,32 91,37 ± 6,27 94,38 ± 3,17 90,47 ± 7,74 89,48 ± 4,47 Ŧ 

 

 

 

   
      

92,82 ± 2,96 
Estágio 1 (%) 2,65 ± 0,93 2,53 ± 1,45 2,67 ± 1,09 2,83 ± 1,17 2,62 ± 0,71 2,06 ± 1,86 
Estágio 2 (%) 57,87 ±7,17 53,45 ± 5,59 56,90 ± 8,04 56,37 ± 2,37 59,44 ± 6,01 48,78 ± 6,29* Ŧ 
Estágio 3 (%) 2,66 ± 1,17 3,43 ± 1,24 2,65 ± 0,97 3,22 ± 1,24 2,68 ± 1,56 3,76 ± 1,30 
Estágio 4 (%) 14,18 ± 3,97 17,13 ± 5,69 14,77 ± 4,28 14,83 ± 4,53 13,24 ± 3,66 20,80 ± 5,83* 
Estágio 3+4 (%) 16,84 ± 4,73 20,56 ± 6,37 17,42 ± 4,95 18,06 ± 5,33 15,92 ± 4,75 24,56 ± 6,30* 
Estágio REM (%) 22,61 ± 4,93 23,45 ± 4,69 23,03 ± 5,42 22,72 ± 5,20 21,94 ± 4,54 24,62 ± 3,96 
Tempo em vigília (min) 30,13 ± 19,27 60,41 ± 47,54 24,91 ± 15,62 66,65 ± 58,47 38,50 ± 23,35 50,44 ± 24,39 
Número de microdespertares 60,53 ± 28,68 107,76 ± 72,16* 61,75 ± 35,96 127,87 ± 87,32* 58,60 ± 14,06 75,60 ± 13,35 
Índice de microdespertares (h) 8,51 ± 3,68 9,59 ± 5,24 8,36 ± 4,62 11,07± 5,71* 8,76 ±1,80 7,22 ± 3,75 
PLM (h) 0,66 ± 1,69 1,00 ± 2,19 0,70 ± 1,97 1,42 ± 2,72 0,60 ± 1,34 0,34 ± 0,76 
Índice de apnéia/ hipopnéia (h) 1,46 ± 1,40 5,91 ± 3,58* 1,72 ± 1,63 6,57 ± 4,26* 1,06 ± 0,92 4,86 ± 2,08* 
Apnéia/h 0,37 ±0,51 0,73 ± 1,06 0,42 ± 0,62 0,91 ± 1,34 0,30 ± 0,33 0,44 ± 0,27 
Hipopnéia/h 1,09 ± 1,04 5,16 ± 2,71* 1,30 ± 1,10 5,66 ± 3,12* 0,76 ± 0,96 4,38 ± 1,93* 
Número de eventos respiratórios 10,84 ± 10,73 64,38 ± 39,70# 12,75 ± 12,90 70,37 ± 47,04# 7,80 ± 5,97 54,80 ± 25,85* 
Número de eventos respiratórios obstrutivos 10,53 ± 10,88 64,38 ± 39,70# 12,75 ± 12,90 70,37 ± 47,04# 7,00 ± 6,20 54,80 ± 25,85* 
Número de eventos respiratórios centrais 0,23 ± 0,59 0 0 0 0,60 ± 0,89 0 
Número de eventos respiratórios mistos 0 0 0 0 0 0
Saturação da oxihemoglobina (%) 95,49 ± 1,66 96,70 ± 0,80* 95,42 ± 1,31 96,77 ± 0,67 95,60 ± 2,30 96,58 ± 1,04 
Saturação da oxihemoglobina (média) (%) 96,39 ± 1,54 96,17 ± 0,82 96,51 ± 1,56 96,31 ± 0,65 96,20 ± 1,68 95,96 ± 1,09 
Saturação da oxihemoglobina (mínima) (%) 90,84 ± 3,55 87,76 ± 2,27* 89,87 ± 2,85 88,37 ± 2,26 92,40 ± 4,33 86,80 ± 2,16 

 Dados apresentados em média ± desvio-padrão. * Teste t’ para amostras dependentes, comparação pré X pós- prova no mesmo grupo p<0,05. # Teste de Wilcoxon,
comparação pré x pós-prova para os valores que não seguiram a normalidade; p<0,05; Ŧ Teste t’ para amostras independentes comparação inter grupos para a mesma
condição (tempo); p<0,05; ♦ Teste Mann-Whitney para comparação inter grupos na mesma condição para os valores que não seguiram a normalidade;p<0,05. 
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Figura 3- Variáveis da PSG que revelaram alterações significativas quando 
comparados pré e pós-prova, referente ao Experimento 3. 
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5.4 Resultados do Experimento 4 

 

Para a realização deste experimento, 28 sujeitos de ambos os 

gêneros aceitaram participar do estudo (23 do gênero masculino e 5 do feminino). 

Todos fizeram uma PSG inicial e uma ergoespirometria. 

A simulação durou 84-90 horas e, embora tenha havido 

desistências, o protocolo foi seguido normalmente. No grupo sedentário, dos oito 

voluntários iniciais, cinco terminaram o protocolo e três desistiram alegando extrema 

fadiga. A queixa dos desistentes estava relacionada em grande parte com dores de 

cabeça e no corpo, alterações de humor, cansaço físico extremo e alterações na 

percepção subjetiva da realidade. No grupo controle atletas, dos seis voluntários 

iniciais, apenas um terminou o protocolo. A queixa dos desistentes estava mais 

relacionada à monotonia do protocolo e principalmente, por não ser permitido realizar 

nenhum tipo de exercício físico. No grupo atletas, dos 14 voluntários iniciais, quatro não 

terminaram o protocolo. Um dos atletas que desistiram relatou não suportar a 

monotonia do laboratório e sentir falta de novas paisagens e logo após o cochilo ele 

manifestou vontade de não continuar o protocolo, dois atletas relataram dores no pé e 

na musculatura tibial, respectivamente, e um atleta desenvolveu um quadro de 

amigdalite tendo sido retirado do experimento.  

A caracterização da amostra estudada distribuída entre os gêneros, 

está apresentada na Tabela 10, com os valores referentes à idade, estatura, massa 

corporal e índice de massa corporal (IMC). Os resultados estão apresentados em 

média e desvio-padrão.   

Os dados observados na ergoespirometria estão apresentados na 

Tabela 11. Foi realizada uma comparação entre os voluntários atletas (grupo atleta + 

grupo controle atleta) e os sedentários. Essa comparação foi conduzida para os 

voluntários do mesmo gênero, uma vez que está descrito na literatura que, para atletas 

de endurance, existem diferenças significativas nos parâmetros ergoespirométricos 

entre os gêneros.  
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Assim para o gênero masculino, a comparação entre os grupos 

demonstrou que o grupo atletas apresentou um maior consumo de oxigênio (VO2) em 

litros e em mililitros (t=5,07; p=0,0002; t=2,27; p=0,03; respectivamente); uma maior 

ventilação máxima (t=4,62; p=0,0007); um maior VO2 na intensidade do limiar 

ventilatório 1 e 2 tanto em litros quanto em mililitros (t=4,53; p=0,0009; t=4,78; 

p=0,0005; t=2,55; p= 0,01; t= 2,94; p=0,006, respectivamente) e uma maior velocidade 

na intensidade do limiar ventilatório 1 e 2 (t=3,06; p=0,004; t=2,64; p=0,04). As outras 

variáveis não apresentaram alterações significativas. 

Para o gênero feminino, o mesmo tipo de comparação revelou 

praticamente os mesmo resultados dos observados para masculino. Em comparação 

com o grupo sedentário, foi observado maior VO2 em litros e em mililitros (t=4,17; 

p=0,0001; t=3,86; p=0,002 respectivamente); maior ventilação máxima (t=2,89; 

p=0,006); maior VO2 na intensidade do limiar ventilatório 1 e 2 tanto em litros quanto 

em mililitros (t=3,81; p=0,004; t=5,13; p<0,00001; t=4,86; p=0,0001; t=5,55; p=0,00002, 

respectivamente); e maior velocidade na intensidade do limiar ventilatório 1 e 2 (t=4,19; 

p=0,0002; t=6,84; p<0,00001), e menor freqüência cardíaca (FC) na intensidade do 

limiar ventilatório 1 (t=2,93; p=0,009). As outras variáveis não apresentaram alterações 

significativas. 
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Tabela 10- Descrição da amostra dos atletas de corrida de aventura e dos sedentários que participaram do 
Experimento 4. 
 

  Análise descritiva da amostra apresentada em média ± desvio-padrão. IMC= massa corporal/altura2

Sedentário    Controle Atletas Atletas
Variáveis Geral (n=8)     Mulher (n=2) Homem (n=6) Geral (n=6)  Mulher (n=1) Homem (n=5) Geral (n=14) Mulher (n=2) Homem (n=12) 
Idade (anos) 27,37 ± 3,24 26,50 ± 2,12 27,66 ± 3,66 32,50 ± 6,44 28,00  33,40 ± 6,76 33,35 ± 7,05 42,00  31,91 ± 6,55 
Estatura (m) 1,72 ± 0,10 1,59 ± 0,02 1,76 ± 0,07 1,77 ± 0,05 1,76 1,77 ± 0,05 1,73 ± 0,06 1,71  1,73 ± 0,06 
Massa Corporal (Kg) 67,70 ± 11,42 54,00 ± 2,82 72,26 ± 9,00 72,95 ± 5,59 64,00 74,74 ± 3,87 73,37 ± 6,90 65,85 ± 0,21 74,63 ± 6,65 
IMC (Kg/m2) 22,61 ± 1,60 21,24 ± 1,67 23,06 ± 1,43 23,24 ± 1,62 20,66 23,76 ± 1,13 24,41 ± 1,27 22,51 ± 0,07 24,72 ± 1,07 

 
Tabela 11- Resultados do teste de aptidão cardiorrespiratória dos atletas e dos sedentários que participaram do 
Experimento 4. 

Sedentário  AtletaVariáveis Mulheres (n=2) Homens (n=6) M lheres (n=3) Homens (n=17) 
VO2 Pico (L.min-1) 2,18 ± 0,66 3,59 ± 0,73 ,34 ± 0,58* 4,48 ± 0,57* 
VO2 Pico (ml.kg.min-1) 39,96 ± 3,42 44,18 ± 3,59 ,13 ± 6,88* 59,27 ± 6,68* 
Ventilação Máxima (L.min-1) 94,9 ± 8,96 119,30 ± 18,67 1 ,51 ± 18,62* 147,54 ± 21,30* 
FC Máx (bpm) 179,20 ± 6,58 193,00 ± 3,99 1 1,11 ± 10,26 191,50 ± 8,88 
FC Limiar 1 (bpm) 150,56 ± 4,68 168,36 ± 4,59 1 ,56 ± 13,44* 156,20 ± 12,13 
FC Limiar 2 (bpm) 164,48 ± 5,46 181,58 ± 5,21 1,11 ± 9,55 171,10 ± 11,67 
VO2 Limiar 1 (L.min-1) 1,12 ± 0,89 2,65 ± 0,63 ,12 ± 0,89* 2,87 ± 0,46* 
VO2 Limiar 1 (ml.kg.min-1)  20,68 ± 4,68 34,26 ± 4,36 ,52 ± 5,02* 37,82 ± 5,11* 
VO2 Limiar 2 (L.min-1) 1,84 ± 0,21 2,85 ± 0,26 ,89 ± 0,41* 3,55 ± 0,55* 
VO2 Limiar 2 (ml.kg.min-1) 29,48 ± 4,16 38,28 ± 5,46 ,10 ± 3,25* 47,03 ± 5,61* 
Velocidade no Limiar 1 (Km/h) 7,68 ± 0,55 9,49 ± 0,85 ,68 ± 0,55* 11,20 ± 1,15* 
Velocidade no Limiar 2 (Km/h) 8,98 ± 0,68 11,68 ± 0,41 ,92 ± 0,68* 13,65 ± 1,35* 

 Análise descritiva dos parâmetros observados na ergoespirometria, dados apresentados m média ± desvio-padrão. Legenda: VO2-
Consumo de oxigênio; FC- freqüência cardíaca. * Teste t’ para amostras independente  análise realizada para o mesmo gênero;
p<0,05. 
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Os resultados referentes a PSG nos grupos sedentário, controle 

atleta e atletas nos distintos momentos, estão apresentados nas Figuras 4 a 10. Foram 

considerados todos os valores na condição pós-prova independente do tempo de 

privação de sono. 

Na Figura 4 estão apresentados os resultados das variáveis latência 

para o início do sono e latência para sono REM.  Em relação ao comportamento da 

latência pra início do sono, a análise de variância revelou diferenças no fator tempo 

[F(2,34)=2,96;p=0,05], o teste de Duncan mostrou que, no grupo sedentário e no grupo 

controle atleta, houve uma diminuição da latência para o início do sono na condição 

pós-prova em relação ao pré-prova (p=0,001 e p= 0,002; respectivamente). Na latência 

para o sono REM foi observada uma diferença significativa no fator grupo [F(4,34)=2,79; 

p=0,04], onde o teste Duncan revelou diminuição no grupo sedentário na condição 24 

horas quando comparada com a condição pós-prova (p=0,04). Para o grupo controle 

atleta, houve diminuição da latência para o sono REM na condição pós-prova, quando 

comparado com a condição pré-prova (p=0,01). Além disso, o grupo sedentário diferiu 

do grupo controle atleta na condição pós prova (p=0,01), em que a latência foi menor 

no grupo controle atleta. As outras análises não mostraram alterações significativas. 

Os resultados do tempo total e da eficiência do sono estão 

demonstrados na Figura 5. A análise de variância revelou diferenças no fator tempo 

[F(2,34)=15,49; p=0,00001], o teste de Duncan mostrou que houve aumentos no tempo 

total de sono nos três grupos, sedentário, controle atleta e atletas (p=0,01 para todos). 

O grupo controle atleta também apresentou uma diminuição nesta variável, quando 

comparado à condição 24 horas em relação à condição pós-prova (p= 0,0009). As 

outras comparações não se mostraram significativas.  
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Figura 4- Latência para início do sono e latência para REM  
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Figura 5- Tempo Total e Eficiência do Sono 
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Dados apresentados em média ± desvio-padrão, referente aos voluntários que participaram do
experimento 4. ANOVA para medidas repetidas com Duncan post-hoc. a: diferente do pré-prova,
no mesmo grupo; b: diferente do pós-prova para o mesmo grupo; p<0,05. Número de voluntários
na amostra distribuída por grupo: Atletas: N=14 nas condições pré e pós-prova  e 12 voluntários na
condição 24 horas;Controle Atletas: N= 6 voluntários nas condições pré e pós-prova e 4 voluntários
na condição 24 horas; Sedentários: N= 8 voluntários nas condições pré e pós-prova e 4 voluntários
na condição 24 horas. 
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Na Figura 6 estão apresentados os resultados dos estágio 1 e 2 do 

sono NREM. A análise de variância revelou diferenças no fator tempo 

[F(2,34)=5,08;p=0,01], no grupo sedentário, o teste de Duncan mostrou uma diminuição 

do estágio 1 NREM na condição pós-prova, quando comparada com a condição pré-

prova (p=0,01), e o mesmo comportamento no grupo controle atleta (p=0,02). As outras 

análises não mostraram diferenças significativas. Para o estágio 2 do sono NREM 

foram observadas diferenças nos fatores tempo [F(2,34)=3,07; p=0,05] e grupo 

[F(4,32)=5,92; p=0,007], o teste de Duncan revelou uma diminuição no grupo controle 

atleta, quando comparada a condição do pós-prova (p=0,05) e 24 horas (p=0,01) em 

relação a condição pré-prova. Também foi observada diferença na condição pós-prova 

em que o grupo controle atleta apresentou um menor estágio 2 do sono NREM 

comparado ao grupo atleta (p=0,03). 

O sono delta e o REM estão apresentados na Figura 7. No sono 

delta, a análise de variância revelou diferenças no fator grupo [F(4,32)=2,63; p= 0,05], o 

teste Duncan mostrou que houve aumento deste estágio no grupo sedentário e no 

controle atleta quando comparado pós-prova e pré-prova (p=0,05 e p=0,02, 

respectivamente). O grupo controle atleta apresentou ainda um rebote de sono delta na 

PSG realizada 24 horas após o término do protocolo experimental (p=0,04). Foram 

observadas também diferenças significativas entre os grupos neste estágio na 

condição 24 horas, em que o grupo controle atleta apresentou uma maior fração deste 

estágio em relação ao grupo sedentário (p=0,02) e ao grupo atleta (p=0,04). As outras 

análises não apresentaram diferenças significativas. No sono REM, a análise de 

variância revelou diferenças no fator tempo [F(2,34)=5,20;p=0,01], o teste de Duncan 

mostrou que no grupo sedentário houve aumentos nas condições pós-prova (p=0,04) e 

24 horas (0,02). Para o grupo controle atleta, houve aumento na condição pós-prova, 

quando comparado com a condição pré-prova (p=0,02). Para o grupo atleta houve 

aumento na condição 24 horas, quando comparado o pré e o pós-prova (p=0,05, 

ambos). As demais análises não apresentaram alterações significativas. 
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Figura 6- Estágio 1 e 2 do Sono NREM 
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Figura 7- Sono Delta e Sono REM  
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Na Figura 8 estão apresentados os resultados do tempo em vigília 

após o período de sono e do número de microdespertares. A análise de variância 

revelou diferença no fator tempo [F(2,34)= 4,18; p=0,03] no tempo em vigília, o teste de 

Duncan revelou diminuição na condição pós-prova quando comparado ao pré-prova no 

grupo controle atleta (p=0,05). Em relação ao número de microdespertares, a análise 

de variância revelou diferença no fator grupo [F(2,32)=3,03; p=0,03], e o teste de Duncan 

mostrou que houve diminuições no grupo controle atleta nas condições pós-prova e 

24horas quando comparadas com a condição pré-prova (p=0,04 e p=0,006, 

respectivamente). As outras variáveis não apresentaram alterações significativas. 

Na Figura 9 estão apresentados os resultados do índice de apnéia e 

de hipopnéia por hora e o número de eventos respiratórios. A análise de variância não 

revelou alterações significativas. 

Na Figura 10, estão apresentados os resultados da saturação da 

oxihemoglobina. A análise de variância revelou diferença no fator tempo [F(2,34)=3,80; 

p=0,05], o teste de Duncan revelou que no grupo controle atleta houve aumento na 

condição pós-prova quando comparado com a condição pré-prova (p=0,02). Além 

disso, houve maior saturação no grupo controle atleta quando comparado com o grupo 

atleta na condição pós-prova (p=0,02). Os valores mínimos da saturação da 

oxihemoglobina não apresentaram alterações significativas. 
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Figura 8- Tempo em Vigília após o início do sono e número de microdespertares 
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Dados apresentados em média ± desvio padrão, referente aos voluntários que participaram do
Experimento 4. ANOVA para medidas repetidas com Duncan post-hoc. a: diferente do pré-prova,
no mesmo grupo; p<0,05. Número de voluntários na amostra distribuída por grupo: Atletas: N=14
nas condições pré e pós-prova  e 12 voluntários na condição 24 horas; Controle Atletas: N= 6
voluntários nas condições pré e pós-prova e 4 voluntários na condição 24 horas; Sedentários: N= 8
voluntários nas condições pré e pós-prova e 4 voluntários na condição 24 horas. 



 71

Figura 9- Índice de apnéia e hipopnéia por hora e número de eventos 
respiratórios 
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Dados apresentados em média ± desvio-padrão, referente aos voluntários que participaram do
Experimento 4. ANOVA para medidas repetidas com Duncan post-hoc. Não foram observadas
alterações significativas; p<0,05. Número de voluntários na amostra distribuída por grupo: Atletas:
N=14 nas condições pré e pós-prova  e 12 voluntários na condição 24 horas; Controle Atletas: N=
6 voluntários nas condições pré e pós-prova e 4 voluntários na condição 24 horas; Sedentários: N=
8 voluntários nas condições pré e pós-prova e 4 voluntários na condição 24 horas. 
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Figura 10- Saturação da oxihemoglobina 
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Dados apresentados em média ± desvio-padrão, referente aos voluntários que participaram do
Experimento 4. ANOVA para medidas repetidas com Duncan post-hoc. a: diferente do pré-prova,
no mesmo grupo; d: diferente do controle atleta na mesma condição; p<0,05. Número de
voluntários na amostra distribuída por grupo: Atletas: N=14 nas condições pré e pós-prova  e 12
voluntários na condição 24 horas; Controle Atletas: N= 6 voluntários nas condições pré e pós-prova
e 4 voluntários na condição 24 horas; Sedentários: N= 8 voluntários nas condições pré e pós-prova
e 4 voluntários na condição 24 horas.
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Na Tabela 12 estão apresentados os resultados da PSG realizada 

durante o cochilo. Os cochilos ocorreram após 45 horas de privação de sono e tiveram 

a duração máxima de 60 a 95 minutos (esse tempo dependeu da estratégia adotada 

pelos atletas). A amostra avaliada nesse cochilo foi composta por 23 voluntários, isso 

ocorreu em função da desistência de dois voluntários, fato esse que ocorreu antes 

desta parada e outros três voluntários que se recusaram a fazer o cochilo alegando que 

se sentiriam mais cansados e provavelmente após esta parada não teriam vontade de 

continuar o experimento. A comparação entre os grupos revelou diferenças no estágio 

1 do sono NREM [F(1,20)=7,98; p=0,02], tendo o post-hoc demonstrado que o grupo 

sedentário apresentou maior percentual deste estágio quando comparado ao grupo 

controle atleta (p=0,03) e ao grupo dos atletas (p=0,003). As outras variáveis não 

apresentaram alterações significativas. 

 

 
Tabela 12- PSG realizada durante os cochilos 

 
Cochilos 

Variáveis Sedentário  
(n=7) 

Controle Atleta 
(n=2) 

Atleta 
 (n=14) 

Latência para Sono (min) 2,14 ± 3,61 0 1,28 ± 2,11 
Latência para REM (min) 80,12 ± 35,55 62,50 ± 4,94 51,58 ± 28,18 
Tempo Total de Sono (min) 88,21 ± 44,18 62,50  95,03 ± 39,43 
Eficiência do Sono (%) 88,67 ± 10,94 100 ± 0 * 94,66 ± 4,66 * 
Estágio 1 (%) 2,10 ± 1,16 0 0,46 ± 0,87* 
Estágio 2 (%) 39,24 ± 13,77 26,25 ± 15,62 51,77 ± 30,16 
Estágio 3 (%) 9,10 ± 4,78 4,85 ± 1,48 4,60 ± 3,55 
Estágio 4 (%) 43,95 ± 18,26 66,30 ± 13,43 36,23 ± 28,65 
Estágio 3+ 4 (%) 53,05 ± 16,72 71,15 ± 11,95 40,85 ± 29,97 
Estágio REM (%) 5,60 ± 5,58 2,65 ± 3,74 6,91 ± 9,45 
Tempo em Vigília (min) 5,28 ± 6,34 0 1,14 ± 1,26 
Número de Microdespertares 5,57 ± 4,07 0,50 ± 0,70 7,42 ± 7,51 
Índice de Microdespertares (h) 3,91 ± 2,19 0,50 ± 0,70 5,30 ± 6,12 

 

 

 

Dados apresentados em média ± desvio padrão, referente aos voluntários que 
participaram do experimento 4. ANOVA de uma via seguido o teste de Duncan: * diferente 
do grupo Sedentário; p<0,05.  
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Nas Tabelas 13, 14 e 15 são apresentados respectivamente, os 

resultados da PSG pós-prova dos grupos sedentário, controle atleta e atleta, 

observando o tempo de privação do sono. Considerando o tempo de privação de sono 

apresentado pelos voluntários, foi possível classificá-los em  5 grupos distintos: aqueles 

que ficaram privados de sono de 40 a 45 horas; de 53 a 56 horas; de 62 a 68 horas; 84 

horas e 90 horas. O tempo de privação de sono começou a ser computado a partir do 

momento em que os voluntários acordaram no dia do início do experimento. Como o 

número de voluntários em cada grupo era pequeno, optou-se por realizar apenas uma 

análise descritiva dos dados. 
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Tabela 13- Padrão de sono nos sedentários após os diferentes períodos de privação de sono  
 
 

Variáveis 40-45 horas  53-56 horas 
* (n=2) 

62-68 horas 
(n=1) 

84 horas 
(n=2) 

90horas 
(n=3) 

Latência para sono (min)  0 0,50  0 0,83 ± 0,76 
Latência para REM (min)  80,75 ± 49,85 57,00  57,75 ± 10,25 135,00 ± 10,03 
Tempo total de sono (min)  547,50 ± 107,48 550,00  664,50 ± 429,21 703,67 ± 120,67
Eficiência do sono (%)  92,90 ± 1,69 94,80  89,25 ± 10,96 93,23 ± 3,78 
Estágio 1 (%)  0,20 ± 0,14 1,30  1,55 ± 0,35 2,00 ± 0,55 
Estágio 2 (%)  56,25 ± 2,75 61,80  46,70 ± 2,54 53,23 ± 6,13 
Estágio 3 (%)  3,10 ± 0,98 3,30  3,05 ± 1,20 2,60 ± 0,26 
Estágio 4 (%)  26,40 ± 2,68 7,40  23,15 ± 9,40 16,97 ± 5,37 
Estágio 3+ 4 (%)  29,50 ± 1,69 10,70 26,20 ± 10,60 19,57 ± 5,61 
Estágio REM (%)  14,00 ± 1,13 26,30  25,60 ± 8,34 25,13 ± 1,09 
Tempo em vigília (min)  31,00 ± 27,57 19,50  23,00 ± 5,65 37,33 ± 29,59 
Número de microdespertares  53,50 ± 12,02 49,00  33,00 ± 2,82 55,33 ± 21,50 
Índice de microdespertares (h)  5,85 ± 0,21 5,70  3,90 ± 2,68 5,23 ± 2,84 
PLM (h)  0 0 0,05 ± 0,07 0 
Índice de apnéia/ hipopnéia (h)  1,15 ± 0,49 

 
0,70 0,90 ± 1,13 2,67 ± 3,78 

Apnéia/h   
 

  
   

   

0 0,30 0 2,10 ± 3,29 
Hipopnéia/h  1,15 ± 0,49 0,30 0,90 ± 1,13  0,57 ± 0,55 
Número de eventos respiratórios  10,00 ± 2,82 6,00 6,00 ± 5,65 26,33 ± 34,96 
Número de eventos respiratórios obstrutivos  0 2,00 0 20,33 ± 30,98 
Número de eventos respiratórios centrais  0 1,00 0 0
Número de eventos respiratórios mistos  0 0 0 0
Saturação da oxihemoglobina (%)  96,50 ± 2,12 96,00 95,00 ± 1,41 96,33 ± 2,30 
Saturação da oxihemoglobina (média) (%)  96,50 ± 2,12 96,00 95,50 ± 2,12 95,00 ± 2,64 
Saturação da oxihemoglobina (mínima) (%)  93,50 ± 0,70 94,00 91,00 ± 0 92,00 ± 5,56 

 
 

Análise descritiva apresentada em média ± desvio-padrão, referente aos voluntários que participaram do experimento 4. *
Não houve voluntários do grupo sedentário que permaneceram acordados durante este período.  
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Tabela 14- Padrão de sono nos controles atletas após os diferentes períodos de privação de sono  
 
 

Variáveis 40-45 horas  53-56 horas 
(n=2) * 

62-68 horas 
(n=3) 

84 horas 
* 

90horas 
(n=1) 

Latência para sono (min) 1,25 ± 1,76  0  1,50 
Latência para REM (min) 57,00 ± 2,82  54,33 ± 20,26  58,50 
Tempo total de sono (min) 385,00 ± 89,09  646,50 ± 242,89  795,50 
Eficiência do sono (%) 91,05 ± 1,62  95,73 ± 1,93  93,00 
Estágio 1 (%) 1,35 ± 0,07  1,60 ± 0,78  0,40 
Estágio 2 (%) 52,50 ± 5,93  43,90 ± 4,68  50,10 
Estágio 3 (%) 2,90 ± 2,90  4,00 ± 2,36  2,10 
Estágio 4 (%) 21,10 ± 13,57  20,90 ± 4,94  17,80 
Estágio 3+ 4 (%) 24,00 ± 13,43  24,90 ± 7,03  19,90 
Estágio REM (%) 22,15 ± 7,56  29,70 ± 3,05  29,60 
Tempo em vigília (min) 28,25 ± 1,76  22,00 ± 6,72  29,00 
Número de microdespertares 61,50 ± 2,12  49,00 ± 37,64  19,00 
Índice de microdespertares (h) 45,85 ± 48,29  4,20 ± 2,81  1,70 
PLM (h) 0,30 ± 0,42  0,50 ± 0,78  0,00 
Índice de apnéia/ hipopnéia (h) 1,00 ± 0,42  2,83 ± 3,52  6,80 
Apnéia/h 0,05 ± 0,07  0,47 ± 0,45  3,70 
Hipopnéia/h 0,95 ± 0,35  2,37 ± 3,14  3,10 
Número de eventos respiratórios 7,00 ± 4,24  26,67 ± 30,61  90,00 
Número de eventos respiratórios obstrutivos 0,50 ± 0,70  2,33 ± 4,04  46,00 
Número de eventos respiratórios centrais 0  0,33 ± 0,57  3,00 
Número de eventos respiratórios mistos 0  0  0,00 
Saturação da oxihemoglobina (%) 98,00 ± 2,82  96,33 ± 1,15  97,00 
Saturação da oxihemoglobina (média) (%) 97,50 ± 3,53  95,67 ± 1,52  97,00 
Saturação da oxihemoglobina (mínima) (%) 95,50 ± 0,70  92,33 ± 3,78  85,00 

 
 

Análise descritiva apresentada em média ± desvio-padrão, referente aos voluntários que participaram do experimento 4. * Não
houveram voluntários do grupo controle atletas que permaneceram acordados neste período. 
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Tabela 15- Padrão de sono nos atletas após os diferentes períodos de privação de sono  
 
 

Variáveis 40-45 horas  53-56 horas 
(n=3) (n=1) 

62-68 horas 
* 

84 horas 
(n=4) 

90 horas 
(n=6) 

Latência para sono (min) 5,17 ± 6,89 0  0 1,33 ± 1,32 
Latência para REM (min) 74,67 ± 12,86 68,50  94,25 ± 20,45 89,75 ± 44,33 
Tempo total de sono (min) 438,00 ± 32,40 290,00  599,50 ± 342,72 771,17 ± 177,76
Eficiência do sono (%) 89,07 ± 5,61 92,40  96,65 ± 2,18 95,07 ± 1,77 
Estágio 1 (%) 3,60 ± 3,47 0,70  1,13 ± 0,98 1,52 ± 0,54 
Estágio 2 (%) 60,03 ± 10,42 56,20  55,63 ± 10,73 56,80 ± 6,92 
Estágio 3 (%) 3,50 ± 1,56 4,00  2,78 ± 1,39 2,02 ± 0,80 
Estágio 4 (%) 11,77 ± 6,58 19,80  18,20 ± 10,04 14,15 ± 7,45 
Estágio 3+ 4 (%) 15,27 ± 5,06 23,80  20,98 ± 11,22 16,17 ± 8,03 
Estágio REM (%) 21,07 ± 7,25 19,30  22,25 ± 7,79 25,52 ± 5,02 
Tempo em vigília (min) 33,50 ± 21,56 7,50  22,75 ± 22,58 29,42 ± 24,52 
Número de microdespertares 45,00 ± 40,28 20,00  48,50 ± 39,77 52,83 ± 28,11 
Índice de microdespertares (h) 5,97 ± 5,01 4,30  4,42 ± 1,74 4,30 ± 2,25 
PLM (h) 5,93 ± 5,44 0  0  0,23 ± 0,40 
Índice de apnéia/ hipopnéia (h) 0,37 ± 0,25 0,20  4,15 ± 6,18 2,03 ± 2,93 
Apnéia/h 0,03 ± 0,05 0  1,05 ± 2,03 0,98 ± 1,51 
Hipopnéia/h 0,30 ± 0,17 0,20  3,10 ± 4,15 2,58 ± 2,61 
Número de eventos respiratórios 2,67 ± 1,52 1,00  28,25 ± 28,70 23,67 ± 33,65 
Número de eventos respiratórios obstrutivos 0  0  5,75 ± 10,21 1,50 ± 1,51 
Número de eventos respiratórios centrais 0,33 ± 0,57 0  0  0,83 ± 1,16 
Número de eventos respiratórios mistos 0 0  0 0,17 ± 0,40 
Saturação da oxihemoglobina (%) 95,33 ± 2,08 96,00  94,25 ± 1,25 95,33 ± 1,03 
Saturação da oxihemoglobina (média) (%) 95,67 ± 2,30 96,00  94,00 ± 0,81 95,17 ± 1,16 
Saturação da oxihemoglobina (mínima) (%) 94,33 ± 3,05 95,00  85,75 ± 6,65 87,83 ± 6,91 

 Análise descritiva apresentada em média ± desvio-padrão, referente aos voluntários que participaram do experimento 4. * Não
houveram voluntários do grupo atleta que permaneceram acordados neste período.  
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6. Discussão 

 

Desde o século XIX, a privação de sono tem sido descrita como uma 

atividade que produz efeitos deletérios no organismo, capaz de comprometer o seu 

funcionamento, atingindo dimensões físicas, endócrinas, metabólicas e psicológicas 

(Bonnet & Arand, 2003).  

Por outro lado, a prática regular de exercício físico é capaz de promover 

diversos benefícios que podem ser obtidos por diferentes faixas etárias de ambos os 

gêneros (Powers & Howley, 2000; Wilmore & Costil, 2001). No entanto, o exercício físico é 

considerado um fator de estresse e a variabilidade das respostas envolvidas com esta 

prática depende do tipo, da intensidade, da densidade e da duração do exercício, do 

estado de condicionamento, das características físicas do indivíduo e dos fatores 

psicológicos associados ao praticante (Weineck, 1991; Coyle, 2000).  

Os estudos, abordando a associação do exercício físico com a  

privação de sono são escassos e pouco conclusivos. Em parte, essa dificuldade pode ser 

explicada pelo efeito “teto” e “chão” observado nos estudos que envolvem o sono e o 

exercício físico (Youngstedt, 2003), e também pela dificuldade de encontrar voluntários 

que se submetam aos protocolos de privação de sono, principalmente sem receber 

nenhuma compensação financeira. Assim, a modalidade esportiva CA representa uma 

oportunidade ímpar para tentar compreender a influência dessa associação (privação de 

sono + exercício físico), uma vez que a modalidade envolve situações diversas nas quais 

os atletas se exercitam sob condições em que existe privação de sono. 

Desta forma, a CA representa uma combinação entre diferentes fatores 

de estresse, que além do exercício físico prolongado e da privação de sono, estão 

presentes estressores como aspectos nutricionais (ingestão inadequada de alimentos e 

água), o estresse ambiental, social, psicológico e cognitivo. Os atletas costumam referir 

que a CA é uma síntese da vida (alegrias, dificuldades, tristezas, emoções, desafios) que 

ocorre em um intervalo de tempo pequeno e definido, ou seja, o tempo de duração da a 
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prova. Observando as condições a que os atletas são submetidos, vários questionamentos 

podem ser realizados, e assim, este estudo se propôs a investigar a influência da 

associação da privação de sono com exercício físico no padrão de sono, utilizando a CA 

como modelo para tentar compreender os efeitos ou as interações destas duas situações 

distintas. 

Nesse contexto foram colhidos resultados durante quatro experimentos 

diferentes. No Experimento 1 foram observadas alterações no padrão de sono dos atletas 

em relação à avaliação pré-prova, refletidas por aumento do tempo total de sono, da 

eficiência do sono, do sono delta, e diminuições no estágio 1 do sono NREM, no tempo de 

vigília depois do início do sono, no índice de microdespertares, número de hipopnéia e na 

saturação mínima da oxihemoglobina. Esses resultados foram observados quando 

comparada à condição pré X pós-prova que ocorreu após mais de 120 horas depois do 

início da competição. 

A análise desses resultados exige cautela, particularmente por serem 

passíveis de diferentes interpretações dos efeitos da privação de sono e pelo próprio 

processo de recuperação de sono. Após um período de privação de sono, usualmente é 

observado aumento do estágio REM (Bunnel et al., 1984; Rosenthal et al., 1991). A 

magnitude desse aumento parece depender do tempo de privação de sono (Mullaney et 

al., 1977), a que Dement (1960) denominou de efeito rebote. No Experimento 1 não foi 

encontrado um rebote do sono REM, no entanto houve um rebote de sono delta. Isso pode 

ter ocorrido, em parte, pela necessidade dos atletas de restaurarem o seu organismo do 

ponto de vista físico, uma vez que o gasto calórico diário de atletas de CA na condição de 

prova varia de 6.500 a 10.000 calorias, sendo que a ingestão alimentar desses atletas não 

ultrapassa a 3.500 calorias diárias (Antunes et al., 2004).  

Ainda neste raciocínio, sabe-se do potencial efeito restaurador atribuído 

ao sono de ondas lentas (Siegel, 2005; Tononi & Cirelli, 2006), principalmente devido a 

sua relação com a liberação do hormônio do crescimento (GH) (Spiegel et al., 2000; Van 

Cauter et al., 2005). O GH atua na síntese protéica aumentando a captação dos 

aminoácidos pelas células, reduzindo a quebra das proteínas, estimulando a reprodução 

celular (crescimento tecidual). Além disso, esse hormônio estimula a secreção hepática 
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das somatomedinas, ou fatores de crescimento semelhantes à insulina (IGF-I e IGF-II, de 

“Insulin-like Growth Factor”), a atuação em conjunto dessas substâncias acentuam 

mutuamente os seus efeitos (Schneider et al., 2003). Nesse sentido, parece ter havido 

nesses atletas uma necessidade inicial de restabelecimento físico, o que sugere um 

restabelecimento cognitivo secundário, conforme poderia ser demonstrado mais tarde por 

um rebote do sono REM.  

Outro aspecto que corroboraria com esta hipótese da necessidade de 

um restabelecimento físico inicial, refere-se ao fato de termos observado nesse 

experimento um aumento da eficiência do sono e reduções no estágio 1 do sono NREM, 

do tempo em vigília após o início do sono e do índice de microdespertares. Esses eventos 

em conjunto, sugerem uma maior consolidação do sono, exaltando o rebote de sono delta 

como um elemento importante para a recuperação do atleta pós–prova. A diminuição do 

estágio 1 fornece suporte para o aumento dos outros estágios do sono. Vários estudos 

(Williams et al., 1964; Moses et al., 1975; Carskadon & Dement, 1979; Lobo, 1995) têm 

demonstrado que o estágio 1 do sono NREM diminui quando o estágio 2 ou o sono delta 

aumentam durante a recuperação de um período de privação de sono.  

Recentemente, Tononi e Cirelli (2006), revisaram a hipótese de que a 

função do sono de ondas lentas estaria relacionada com a homeostase sináptica. De 

acordo com essa hipótese, processos plásticos ocorreriam durante a vigília como 

resultado de um aumento na “força” sináptica em muitos circuitos cerebrais. Assim, o sono 

arcaria com o custo da plasticidade para manter a regulação homeostática, e o sono de 

ondas lentas seria o elemento mais importante para esta manutenção. A hipótese desses 

autores fornece suporte para a idéia de que os atletas apresentaram um sono mais 

consolidado e um aumento do sono delta com fins restaurativos, em função de todos os 

estímulos recebidos durante a vigília. 

Do ponto de vista homeostático, a associação entre o sono de ondas 

lentas e o processo restaurador parece ser mais amplo. Talvez os atletas não tenham 

apresentado um rebote do REM, em função do aumento do sono de ondas lentas. É 

possível que o controle do sono REM seja realizado em conjunto pelo sono NREM como 

postulam Rechtschaffen e colaboradores (1999). Para estes autores, os rebotes de sono 
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REM e NREM podem ser “intercambiáves”, sugerindo que o sono REM é um estado do 

sono funcionalmente importante, com o sono NREM servindo de um mecanismo 

preparatório para permitir a expressão do REM. 

Considerando que, em um período total de sono o terceiro terço é 

composto em sua maior parte pelo sono REM, é possível que a necessidade de sono delta 

tenha reduzido o sono REM, subjugando esta fase a um segundo plano, e 

conseqüentemente em um rebote tardio em um outro período de sono. No entanto, o fato 

de haver um maior percentual do sono de ondas lentas não significa, necessariamente, 

que uma máxima restauração tenha ocorrido de fato, mas sugere que o sono de ondas 

lentas tem um papel essencial para os processos de recuperação fisiológica. Acredita-se 

que durante o sono NREM ocorra um acúmulo do REM, o que poderia impor um rebote 

dessa fase do sono em um período após 24 horas da recuperação inicial, considerando 

que o primeiro período de recuperação seria dedicado quase que exclusivamente ao sono 

delta (hipótese analisada no Experimento 4). 

No Experimento 1 a nossa amostra foi relativamente pequena, o que 

dificultou a obtenção de resultados conclusivos, porém estava dentro do proposto por 

Horne (1981) que postulou o número mínimo de seis sujeitos nos estudos que investiguem 

a relação exercício físico e sono. É importante levar em consideração que o padrão de 

sono bem como a necessidade de sono, tem um aspecto essencialmente específico e 

depende de parâmetros como o cronotipo (Aeschbach et al., 1996; Tailard et al., 1999) e 

por isso uma nova coleta de dados com uma amostra maior é recomendado. 

Desta forma, com o intuito de ampliar os achados do experimento 

anterior (Experimento 1), o Experimento 2 foi conduzido utilizando uma amostra maior. 

Nesta coleta de dados os resultados demonstraram aumento do tempo total de sono, 

rebote do estágio 4 do sono NREM, rebote de sono REM, diminuição da latência para 

início de sono, diminuição no estágio 2 do sono NREM e no índice de microdespertares. 

Em relação a esses resultados, o aumento no tempo total de sono, já 

era esperado uma vez que a literatura relata aumento nesta variável de 10-20% após uma 
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noite de privação de sono (Benoit et al., 1980; Rosenthal et al., 1991). Além disso, o 

desgaste físico desses atletas poderia justificar esse aumento de sono. 

Com exceção do aumento do tempo total de sono, os resultados 

diferem do Experimento 1, em que observamos um rebote do sono REM. Alguns aspectos 

têm que ser levados em consideração, tanto no Experimento 1 quanto no 2, os atletas se 

exercitaram na condição de privação de sono, porém, as provas impuseram um desgaste 

físico diferente nas duas situações.  

Muito desse diferencial se deve ao fato das provas ser diferentes, com 

exigências fisiológicas específicas e com volumes distintos em cada modalidade. Na prova 

realizada no Experimento 2, os atletas percorreram um volume total de  33,3 Km menor 

em relação ao Experimento 1. Além disso, as modalidades realizadas no Experimento 2 

tiveram um volume diferente das realizadas no Experimento 1. Provavelmente a diferença 

básica ocorra em relação à canoagem que teve um volume de 50 Km superior ao 

Experimento 1. Durante essa modalidade os atletas permaneceram em duplas e 

trabalharam essencialmente a musculatura de membro superior, adotando muitas vezes a 

estratégia de realizar breves cochilos durante o percurso (que pode variar de poucas há 

muitas horas). Enquanto um atleta rema o outro cochila, assim ocorrendo trocas 

sucessivas ao longo do percurso.  

O acúmulo de breves períodos de sono e o acúmulo de atividade 

cerebral “tipo sono”, podem ser capaz de “descarregar uma fração de sono acumulado”, 

observado pela privação continua de sono. Assumindo que esse tipo da atividade cerebral 

durante a vigília sonolenta ocorreria durante a privação de sono, pode-se especular que 

haveria uma antecipação do rebote de sono REM, devido a uma possível recuperação 

física durante estes cochilos que poderia desencadear uma maior liberação de GH nesse 

período (Spiegel et al., 2000). Como resultado, durante o período de sono pós-prova, não 

seria uma grande surpresa haver menos rebote de sono de ondas lentas (Bennington & 

Heller, 1999). 

Esse dado é bastante interessante pois, sugere que, além da privação 

de sono alterar o padrão de sono, quando esta condição está associada ao exercício 
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físico, parece que este último fator, considerando o seu volume e a sua intensidade, é um 

parâmetro importante para determinar a extensão das mudanças no padrão de sono. Além 

disso, outro aspecto também relevante refere-se às condições ambientais da região onde 

a prova foi realizada, as quais poderiam promover modificações na temperatura corporal 

dos atletas, e que estas, por mais sutis que pareçam podem estar envolvidas com o 

processo da regulação do sono (Muzet, 2004), tornando-as responsáveis pelas diferenças 

observadas no Experimento 2 em relação ao 1. 

Um parâmetro importante a ser considerado na CA trata-se dos 

períodos de cochilo durante a prova. Tietzel e Lack (2001) compararam os efeitos de um 

cochilo breve (10 minutos) e de um prolongado (30 minutos) quanto ao estado de alerta e 

o desempenho cognitivo. Os autores observaram que o cochilo prolongado provocou um 

decréscimo no alerta subjetivo e prejuízo no desempenho cognitivo, sugerindo que esta 

condição seria caracterizada como um estado de inércia de sono. Para Tassi e Muzet 

(2000) a inércia do sono refere-se a um fenômeno de decréscimo do desempenho e/ou 

desorientação, o qual ocorre imediatamente após o despertar. A magnitude dessa inércia 

é dependente de vários fatores, entre os quais podem se destacar a duração do sono, o 

estágio de sono em que ocorrem o despertar e a existência da condição de privação do 

sono. A inércia do sono também é dependente da hora do dia em que ocorre o despertar. 

Na CA existem os cochilos programados que fazem parte da estratégia utilizada pelos 

atletas para descansar, embora alguns atletas ainda acreditem que o sono não seja 

importante.  

Esses cochilos podem ocorrer em pausas coletivas, isto é, quando a 

equipe decide parar em conjunto em algum local tranqüilo e seguro (no meio do mato ou 

na área de transição) ou durante a execução de uma modalidade (exemplo canoagem). 

No entanto, no cochilo realizado durante a canoagem, o atleta permanece imóvel e em 

uma posição relativamente confortável, embora em outras modalidades o atleta durante o 

cochilo fique em movimento. Presenciamos dois episódios de cochilo, durante um trekking 

um dos atletas foi amarrado por um colega e puxado durante um trecho considerável. O 

atleta que estava sendo puxado se debruçou sobre a mochila que estava nas costas do 

atleta que o estava puxando, e durante o período em que foi puxado, o mesmo continuou 
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em movimento. Ele relatou depois que havia cochilado e que após este período se sentiu 

descansado e apto a continuar a prova. Esta estratégia foi adotada posteriormente pelos 

demais atletas da equipe. O outro episódio incomum foi adotado por uma equipe durante o 

mountain bike. Nessa modalidade os atletas usam uma sapatilha que é conectada ao 

pedal da bicicleta e que permite uma melhor sustentação e conforto para a execução do 

movimento. A estratégia para descansar é arriscada em função de possíveis quedas, e 

exige grande atenção e técnica apropriada da equipe que, mais que nunca, precisa 

trabalhar unida. Os atletas fazem uma formação em “T” invertido, em que um indivíduo da 

equipe pedala na frente e os outros três alinhados vão atrás dele. O atleta que está 

alinhado no meio da formação descança, enquanto o atleta da direita guia com a sua mão 

esquerda a bicicleta do atleta do meio e com a direita a sua própria bicicleta, ao passo que  

o atleta da esquerda com a sua mão direita guia a bicicleta do atleta do meio e com a 

esquerda guia sua própria bicicleta. O atleta do meio se debruça sobre o guidom e 

descansa. Essa estratégia é realizada até que todos os atletas tenham descansado. 

Considerando os riscos envolvidos nesse tipo de formação, parece pouco provável que os 

atletas obtenham com essa estratégia uma boa recuperação. Provavelmente a decisão de 

parar e deitar, ao invés de realizar esse “cochilo em movimento”, teria um melhor 

aproveitamento, além disso, é importante comentar que durante a privação do sono, 

aspectos como percepção subjetiva de esforço e da realidade estão comprometidos 

(Martin & Gaddis, 1981; Bond et al., 1986; VanHelder & Radomski, 1989; Montelpare et 

al., 1992; Rodgers et al., 1995). Desta forma, mesmo os atletas relatando se sentirem 

aptos e descansados após essa manobra, eles podem incorrer em erros devido ao 

comprometimento acerca da realidade, essa percepção equivocada pode colocar em risco 

a segurança dos atletas durante uma CA.  

No sentido de dar mais um passo para a compreensão da associação 

da privação de sono como o exercício físico, foi realizado o Experimento 3. Nesse 

experimento, houve a possibilidade de ampliar o estudo, mas, também em função dos 

acontecimentos no decorrer da prova, foi possível observar o comportamento de uma 

nova variável: o terminar ou não a prova.  
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A privação de sono apresenta um forte comprometimento das funções 

cognitivas (Krueger, 1989; Ellenbogen, 2005), e para o atleta, particularmente o atleta de 

CA, seus objetivos não estão apenas relacionados com o primeiro lugar, mas 

principalmente com o terminar a prova. É possível que o fato de não terminar uma prova 

possa promover modificações no padrão do sono. No Experimento 3, o grupo que não 

terminou a prova, não apresentou modificações significativas nos estágios do sono, isso 

em parte pode ter sido em função da desistência e não apenas por uma questão cognitiva, 

mas também devido a um contexto fisiológico, uma vez que o volume de exercício 

realizado por esses atletas foi inferior ao dos que terminaram a prova e apresentaram 

alterações nos estágios do sono. Além disso, esse grupo apresentou alterações 

relacionadas ao comportamento respiratório durante o sono. Além do próprio desgaste 

físico ser utilizado como uma das justificativas para a ocorrência desses eventos, é 

importante considerar que o Experimento 3 foi realizado em uma região do Brasil onde a 

temperatura máxima e mínima diárias são baixas, o que pode ter desencadeado as 

alterações respiratórias observadas devido ao aumento do esforço exigido para a 

manutenção de um padrão respiratório adequado. 

Para o grupo que terminou a prova, os resultados encontrados foram 

similares aos encontrados nos Experimento 1 e 2, confirmando as hipóteses levantadas 

anteriormente. 

Destaca-se que o acréscimo do Experimento 2 permitiu verificar que o 

volume de exercício físico influencia no padrão de sono, e o Experimento 3 permitiu a 

ampliação desse conhecimento, demonstrando que além do volume ser uma variável 

importante, o contexto da prova também pode promover alterações no padrão de sono.  

Como os experimentos realizados em campo não permitiram a total 

elucidação dos elementos envolvidos na associação do exercício físico com a privação de 

sono, foi realizado um experimento em laboratório (simulação), onde foi possível observar 

o atleta durante a execução do exercício, mas também distinguir a condição de privação 

de sono sem exercício físico, sendo esse último grupo composto por voluntários 

sedentários e por atletas de CA. O intuito desse grupo foi o de tentar responder ao 

questionamento levantado nos experimentos em campo, se o exercício físico amenizaria 
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os efeitos da privação de sono no padrão de sono pós-prova, e ainda entender esse 

questionamento em relação à participação do exercício em si, ou se um bom 

condicionamento físico já seria suficiente para tornar a privação de sono menos árdua. O 

estudo em laboratório permitiu a realização de uma PSG durante o cochilo, auxiliando à 

compreensão do efeito dessa pausa no período de privação de sono prolongado. 

Desta forma, os resultados apontaram efeitos distintos entre os grupos, 

o grupo sedentário e o controle atleta apresentaram diminuição na latência para início do 

sono, já o grupo atleta não apresentou alteração significativa nessa variável. Essa 

diminuição nos grupos controles (sedentários e controle atleta) pode estar relacionada 

com o desgaste físico causado pela privação de sono propriamente dita. Durante todo o 

protocolo, os voluntários desse grupo não realizaram absolutamente nenhuma atividade 

física, mas mesmo sem atividades, o desgaste físico apresentado por esses grupos foi 

evidente. Por sua vez, o grupo atletas pode não ter apresentado diferenças neste aspecto 

por não ter se “desligado” da simulação. Embora haja controvérsias (Youngstedt et al., 

1999), alguns trabalhos que envolvem sono e exercício tem apontado para uma possível 

insônia ao início de noite quando o exercício físico é praticado próximo ao horário de 

dormir (Singh et al., 1997; Driver & Taylor, 2000). É possível que as alterações fisiológicas 

desencadeadas pelo exercício, como aumento da temperatura corporal, possam ter 

influenciado esses resultados, e essas alterações posam ser responsáveis pela menor 

percepção subjetiva de cansaço no grupo atletas em relação ao sedentário e ao controle 

atleta. 

Em relação ao tempo total de sono, os três grupos apresentaram 

aumento nessa variável pós-prova quando comparado a condição pré-prova. Esse 

resultado embora esperado, também ocorreu nos experimento anteriores, sugerindo que 

independente da atividade associada (exercício físico ou não), a privação de sono causa 

um aumento do tempo total de sono como reflexo de um possível mecanismo de 

recuperação em função do débito de sono.    

Em relação aos estágios de sono, quando analisados em conjunto, os 

resultados demonstraram que para o grupo sedentário e para o controle atleta houve 

rebote de sono de ondas lentas e de REM na condição pós-prova, o grupo controle atleta 
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apresentou ainda um rebote na condição 24 horas após o término do protocolo. Já o grupo 

atleta apresentou rebote de REM apenas na PSG realizada 24 horas após o término do 

protocolo e não apresentaram alterações significativas em relação ao sono delta. Esse 

resultado confirma nossa hipótese de controle do sono REM a partir do sono NREM, o 

interessante é que não houve aumento do percentual do sono de ondas lentas no grupo 

atleta em nenhum momento, sugerindo que a participação do cochilo e do tempo de prova 

nesse resultado, no entanto, esse resultado seria melhor explorado se  tivesse sido 

realizada mais uma PSG 48 horas ou 72 horas após sendo talvez então possível notar 

alguma modificação que poderia auxiliar a entender esse resultado, que dessa forma 

permaneceu sem explicação.  

Quanto aos cochilos, o grupo controle atleta e atleta apresentaram 

maior eficiência do sono quando comparados ao grupo sedentário. Talvez durante o 

cochilo, por já terem vivido uma situação semelhante, os atletas de ambos os grupos 

pudessem tirar um melhor proveito dessas pausas para descanso, fato esse também 

refletido pela diminuição do estágio 1 do sono NREM pelo grupo atletas em relação ao 

sedentário. Esses resultados exigem cautela uma vez que, embora do ponto de vista 

estatístico o tempo total de sono durante o cochilo não tenha sido diferente entre os 

grupos, do ponto de vista fisiológico existem diferenças. Durante o cochilo, que variou de 

60 a 95 minutos (esse tempo dependeu da estratégia adotada pelos atletas), alguns 

voluntários não apresentaram episódios de sono REM, e o interessante é que os grupos 

permaneceram um maior percentual desse cochilo em sono delta, o que ao nosso ver 

reflete a hipótese inicial de restabelecimento físico, e pode ter contribuído para a ausência 

de rebote desse estágio do sono no grupo atleta. 

Um estudo muito interessante foi o conduzido por Edinger e 

colaboradores (1990), com dois tenistas que jogaram uma partida que durou 146 horas. 

Neste estudo os voluntários foram submetidos a diversas PSG, em que duas foram 

realizadas nos dias que antecederam a partida, seis durante cochilos realizados 

diariamente, duas realizadas imediatamente após o término da partida e uma adicional 

denominada de recuperação. Embora os autores não tenham explorado os resultados da 

PSG, principalmente em função do número de sujeitos, os resultados observados nesse 
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estudo foram bastante similares ao nossos. Durante os cochilos, os tenistas apresentaram 

poucos episódios de sono REM, na PSG imediatamente após a partida, foi observado um 

rebote de sono de ondas lentas e na PSG de recuperação houve um rebote de sono REM. 

Considerando os resultados desse estudo e do nosso, é possível que as hipóteses 

apresentadas estejam corretas, ocorrendo de fato uma regulação inicial voltada ao sono 

de ondas lentas, quando co-existem a privação de sono e o exercício físico. 

Em face do exposto levanta-se a seguinte questão, será que o exercício 

físico poderia ser um antídoto para a privação de sono? Reilly e Deykin (1983) testaram 

esta hipótese durante três dias de privação de sono em um grupo de homens treinados 

que se exercitaram em uma esteira ergométrica, não encontrando modificações na função 

motora, incluindo força muscular, capacidade pulmonar e na capacidade de endurance, 

pelo contrário, os voluntários estavam bastante alerta. Os autores concluíram que o 

exercício teve um efeito benéfico, promovendo um efeito temporário contra as alterações 

cognitivas (alerta e atenção) evidentes em relação à privação de sono. O mecanismo 

exato dessa “proteção” ou desse “mascaramento” ainda permanece pouco esclarecido. 

Segundo Matsumoto e colaboradores (2002), é bastante provável que o exercício durante 

a vigília prolongada possa aumentar a dissociação entre a avaliação subjetiva da 

sonolência e a função cerebral, resultando assim em um aumento no risco de erro humano 

por “cegar” as deteriorações na função cerebral com a privação de sono. 

Em uma perspectiva fisiológica, o presente estudo indica que a privação 

de sono associado ao exercício físico não poderia ser considerada como um fator limitante 

do desempenho atlético na atividade aeróbia prolongada. Em vista dos resultados, há de 

fato uma grande similaridade com outros estudos que conduziram investigações sobre os 

efeitos do exercício físico no padrão de sono, mas sem a concomitante privação de sono 

(Walker et al., 1978; Horne, 1981; Horne & Staff, 1983; Driver et al., 1988; Taylor et al., 

1997; O’Connor & Youngstedt, 1995; Driver & Taylor, 2000; Youngsted, 2005), esta 

similaridade sugere uma interação entre a privação de sono e o exercício físico. As 

questões a serem respondidas agora são: até que ponto esse possível “mascaramento”, é 

prejudicial para o atleta? Pode ser que a privação de sono seja o fator determinante do 

prejuízo mascarado pelo exercício, no entanto, se os voluntários realizassem o mesmo 
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tipo de exercício, simulando uma CA, em que fosse permitido dormir, esses resultados 

seriam diferentes? A privação de sono ou o desgaste provocado pelo exercício seria o 

fator determinante para explicar esses parâmetros? A própria prática do exercício poderia 

restaurar este mascaramento? 

Desse modo, sugerem-se mais estudos a fim de compreender os 

efeitos da privação de sono associado com o exercício físico, visando responder a outras 

perguntas relacionadas aos reais mecanismos em que essa proteção possa ocorrer, se é 

que ela ocorre, e ainda investigar os efeitos fisiológicos do exercício físico em decorrência 

dessa condição. Trabalhos em seres humanos utilizando como modelo a CA e trabalhos a 

serem realizados com animais de laboratório parecem ser uma avenida de oportunidades 

para criação de novas linhas de pesquisas. 
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7. Conclusões 
 

Os resultados permitem concluir que: 

1) A privação de sono concomitante com a prática do exercício físico, é 

capaz de alterar o padrão de sono, e essas modificações parecem ser mais evidentes nos 

estágios de sono do que na eficiência do sono.  

2) Essas alterações parecem estar implicadas com o volume de 

exercício e com as possíveis alterações decorrentes do contexto da prova. 

3) O ambiente (frio ou calor) em que está sendo realizado o exercício 

físico pode ser responsável pelas modificações do padrão de sono, utilizando como 

modelo atletas de CA.  

4) Atletas em exercício apresentam rebote do sono delta no primeiro 

período de recuperação e rebote do sono REM em um período subseqüente, sugerindo 

uma necessidade de restabelecimento físico inicial. 
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ABSTRACT 

Introduction: The sleep deprivation is involved with some alterations in endocrine, metabolic, 

physical, cognitive and modifications of the sleep patterns, that together compromise the quality of 

life. On the other hand, the physical exercise is involved with improvement of cardiovascular, 

respiratory, muscular, endocrine and nervous system, and a better sleep quality. The association 

between physical exercise and sleep deprivation has not been explored, maybe because of the 

difficulty to find subjects, mainly when not payment is supplied. Thus, the adventure race is a good 

model to study this association. Objective: To investigate the influence of physical exercise plus 

sleep deprivation in sleep patterns in adventure racers atheltes in differents situations: outdoor race 

and indoor simulation. Methods: Untrained subjects and adventure racers athletes were volunteers 

in this study. Three experiments in an outdoor race and one in laboratory (indoor simulation) was 

performed.  Standard polysomnographic recordings were carried one week before the race and the 

first sleep after the race to outdoor race, and during naps and 24 hours after the finish of 

experimental protocol to indoor simulation. Results: In outdoor dates, when compared before and 

after a race, were observed alterations in sleep patterns as an evident rebound of delta sleep. A 

hypotese was elaborate to explain the initial necessity of physical recuperation based in physical 

stress of the athletes. The final volume practiced in different modalities during the race and the 

environment conditions may be implicated with this result. In an indoor simulation was possible to 

replicate the outdoor dates and to extend the observation 24 h after the finish of protocol, thus we 

verify that occurred a rebound of delta sleep after the simulation, and a rebound of REM sleep after 

24 h. Conclusion: The results show that physical exercise plus sleep deprivation may promote 

modifications in sleep patterns, suggesting an initial necessity of physical restoration marked for a 

increase of delta sleep and that the rebound of REM sleep occur after 24 h.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Tabela 16- Resultados do teste da aptidão cardiorrespiratória por gêneros, dos 
atletas de corrida de aventura que participaram do experimento 1.   

 
Variáveis Mulheres (n= 4) Homens (n= 6) 

VO2 Pico (L) 3,17 ± 0,21 4,37 ± 0,77 
VO2 Pico (ml.kg.min-1) 52,12  ± 4,35 58,47 ± 5,97 
Ventilação Máxima (L) 111,35 ± 10,15 151,48 ± 20,80 
FC Máx (bpm) 186,25 ± 10,24 183,5 ± 8,50 
FC Limiar 1 (bpm) 144,5 ± 7,33 149,5 ± 12,65 
FC Limiar 2 (bpm) 168,25 ± 6,40 164,33 ± 10,19 
VO2 Limiar 1 (L) 1,82 ± 0,11 2,68 ± 0,66 
VO2 Limiar 1 (ml.kg.min-1)  29,95 ± 2,82 35,55 ± 6,54 
VO2 Limiar 2 (L) 2,44 ± 0,17 3,31 ± 0,58 
VO2 Limiar 2 (ml.kg.min-1) 40,17 ± 3,40 44,08 ± 4,35 
Velocidade no Limiar 1 (Km) 10,0 ± 0,81 12,0 ± 1,41 
Velocidade no Limiar 2 (Km) 13,0 ± 0,82 14,17 ± 1,47 

  
 

 

Análise descritiva dos parâmetros observados na ergoespirometria, dados
apresentados em média ± desvio-padrão. Legenda: VO2- Consumo de oxigênio;
FC- freqüência cardíaca; Limiar 1- Intensidade de exercício correspondente ao
limiar ventilatório 1; Limiar 2- Intensidade de exercício correspondente ao limiar
ventilatório 2.  
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Anexo 2

Tabela 17- Resultados da PSG por gêneros dos atletas de corrida de aventura que 
participaram do experimento 1. 

Mulheres (n=4) Homens (n=3) Variável Pré-Prova Pós- Prova Pré-Prova Pós- Prova 
Latência para sono (min) 6,37 ± 1,62 7,40 ± 12,10 8,66 ± 9,30 0 
Latência para REM (min) 142,12 ± 41,84 89,28 ± 41,59 100,16 ± 36,33 115,76 ± 70,03 
Tempo total de sono (min) 369,00 ± 6,01 480,10 ± 8,96* 337,33± 38,94 471,10 ± 13,19* 
Eficiência do sono (%) 92,35 ± 1,70 96,50 ± 2,08* 85,50 ± 9,61 98,53 ± 1,26 
Estágio 1 (%) 3,29 ±2,66 0,88 ± 0,56 8,24 ± 4,98 1,13 ± 0,60 
Estágio 2 (%) 61,45 ± 4,54 51,15 ± 5,67* 51,53 ± 10,28 38,58 ± 32,12 
Estágio 3 (%) 19,05 ± 4,28 27,82 ± 6,65 19,26 ± 12,79 22,76 ± 11,60 
Estágio 4 (%) 16,20 ± 2,69 16,65 ± 5,43 21,00 ± 2,48 18,50 ± 9,26 
Estágio 3+4 (%) 30,75 ± 7,58 3,50 ± 2,08* 57,16 ± 37,81 1,46 ± 1,26 
Estágio REM (%) 67,75 ± 21,17 41,75 ± 16,64* 21,33 ± 4,04 44,33 ± 24,54 
Tempo em vigília (min) 7,65 ± 1,70 3,50 ± 2,10* 14,51 ± 9,60 1,47 ± 1,30 
Número de microdespertares 0,20 ± 0 0 0 0 
Índice de microdespertares (h) 2,00 ± 1,58 0,80 ± 0,43 2,66 ± 1,52 1,40 ± 0,26 
PLM (h) 0,25 ± 0,50 0,30 ± 0,48 0,66 ± 0,57 0,73 ± 0,51 
Índice de apnéia/ hipopnéia (h) 1,75 ± 1,50 0,50 ± 0,48 2,00 ± 1,00 0,80 ± 0,36 
Apnéia/h 13,50 ± 8,73 22,25 ± 31,35 14,33 ± 7,63 11,00 ± 2,64 
Hipopnéia/h 13,50 ± 9,67 6,00 ± 2,83 14,33 ± 7,63 8,66 ± 2,08 
Número de eventos respiratórios 0 0 0 2,33 ± 2,51 
Número de eventos respiratórios obstrutivos 0 0 0 0 
Número de eventos respiratórios centrais 96,00 ± 0,81 95,90 ± 0,98 97,66 ±1,52 96,06 ± 0,75 

Número de eventos respiratórios mistos 92,25 ± 1,70 82,75 ± 6,85 90,00 ± 0 84,50 ± 0,70* 

 Dados apresentados em média ± desvio-padrão. * Teste t’ para amostras dependentes, comparação entre Pré
x Pós- prova; p<0,05.  
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Anexo 3 

Tabela 18- Resultados do teste de aptidão cardiorrespiratória por gêneros, dos 
atletas de corrida de aventura que participaram do experimento 2. 
 

Variáveis Mulheres (n=6) Homens (n=11) 
VO2 Pico (L) 3,33 ± 0,54 4,48 ± 0,57 
VO2 Pico (ml.kg.min-1) 53,13 ± 6,48 59,27 ± 6,68 
Ventilação Máxima (L) 111,51 ± 16,82 147,54 ± 21,30 
FC Máx (bpm) 185,11 ± 9,14 191,50 ± 8,88 
FC Limiar 1 (bpm) 141,55 ± 9,87 156,20 ± 12,13 
FC Limiar 2 (bpm) 165,11 ± 9,89 171,10 ± 11,67 
VO2 Limiar 1 (L) 2,04 ± 0,41 2,87 ± 0,46 
VO2 Limiar 1 (ml.kg.min-1) 32,52 ± 4,90 37,82 ± 5,11 
VO2 Limiar 2 (L) 2,58 ± 0,43 3,55 ± 0,55 
VO2 Limiar 2 (ml.kg.min-1) 41,10 ± 4,25 47,03 ± 5,61 
Velocidade no Limiar 1 (Km) 9,88 ± 0,60 11,20 ± 1,15 
Velocidade no Limiar 2 (Km) 12,77± 0,66 13,45 ± 1,35 

 
 
 
 
 

Análise descritiva dos parâmetros observados na ergoespirometria amostra apresentada em média ±
desvio padrão. Legenda: VO2- Consumo de oxigênio; FC- freqüência cardíaca; Limiar 1- Intensidade de
exercício correspondente ao limiar ventilatório 1; Limiar 2- Intensidade de exercício correspondente ao
limiar ventilatório 2. 
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Anexo 4 

Tabela 19- Resultados da PSG distribuídos pelo gênero dos atletas de corrida de 
aventura que participaram do experimento 2. 

Mulheres (n=5) Homens (n=11) Variáveis Pré-Prova Pós Prova Pré-Prova Pós Prova 
Latência para sono (min) 8,54 ± 6,73 1,70 ± 3,27# 4,80 ± 3,23 0,77 ± 1,33* 
Latência para REM (min) 121,60 ± 36,13 95,74 ± 62,06 78,00 ± 21,76 68,94 ± 28,97 
Tempo total de sono (min) 416,36 ± 50,96 633,44 ± 222,86 419,85 ± 53,13 542,84 ± 130,58* 
Eficiência do sono (%) 91,28 ± 5,57 95,00 ± 4,07* 92,79 ± 4,40 92,07 ± 4,14 
Estágio 1 (%) 2,84 ± 0,69 1,32 ± 1,06* 2,69 ± 1,23 2,85 ± 0,87 
Estágio 2 (%) 60,96 ± 8,85 53,20 ± 3,21 62,64 ± 6,56 55,30 ± 5,73* 
Estágio 3 (%) 2,36 ± 0,60 2,50 ± 1,67 2,24 ± 1,44 2,78 ± 1,06 
Estágio 4 (%) 14,86 ± 3,92 16,58 ± 5,16 12,39 ± 4,57 16,59 ± 5,22* 
Estágio 3+4 (%) 16,77 ± 4,59 17,05 ± 5,58 14,63 ± 5,46 19,37 ± 5,43* 
Estágio REM (%) 18,90 ± 6,69 26,40 ± 5,18 20,04 ± 4,81 22,46 ± 4,57 
Tempo em vigília (min) 39,10 ± 24,70 28,56 ± 25,64 31,80 ± 19,60 38,45 ± 16,68 
Número de microdespertares 62,60 ± 36,89 55,60 ± 14,87 65,40 ± 22,47 65,50 ± 34,66 
Índice de microdespertares (h) 8,78 ± 4,17 5,90 ± 2,59 8,77 ± 2,91 6,74 ± 3,26 
PLM (h) 0 0 2,41 ± 7,62 2,95 ± 6,05 
Índice de apnéia/ hipopnéia (h) 1,76 ± 1,59 2,26 ± 2,23 2,12 ± 1,58 5,02 ± 4,90 
Apnéia/h 0,30 ± 0,28 0,82 ± 0,92 0,82 ± 0,87 0,89 ± 1,15 
Hipopnéia/h 1,48 ± 1,48 1,42 ± 1,51 1,30 ± 1,04 4,14 ± 4,06 
Número de eventos respiratórios 13,20 ± 10,94 11,60 ± 8,79 15,40 ± 12,57 29,40 ± 50,39 
Número de eventos respiratórios obstrutivos 12,80 ± 11,07 11,00 ± 9,38 15,40 ± 12,57 29,00 ± 49,19 
Número de eventos respiratórios centrais 0,40 ± 0,89 0,60 ± 0,89 0 0,20 ± 0,63 
Número de eventos respiratórios mistos 0 0 0 0,20 ± 0,63 
Saturação da oxihemoglobina (%) 95,08 ± 1,76 97,08 ± 1,06 94,97± 1,31 96,38 ± 1,22 
Saturação da oxihemoglobina (média) (%) 96,90 ± 0,28 97,16 ± 0,75 96,35 ± 1,45 95,66 ± 1,40 
Saturação da oxihemoglobina (mínima) (%) 88,80 ± 2,04 90,60 ± 3,64 91,60 ± 3,47 88,10 ± 4,99 

Dados apresentados em media ± desvio-padrão. *Teste t’ para amostras dependentes, comparação entre Pré x Pós-
prova; p<0,05. # Teste de Wilcoxon, para comparação Pré x Pós-prova para os valores que não seguiram a
normalidade; p<0,05. 
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Anexo 5 

 
Tabela 20- Resultados distribuídos pelo gênero da avaliação ergoespirométrica de 
atletas dos corrida de aventura que participaram do experimento 3.   
 

Variáveis Mulheres (n=7) Homens (n=12) 
VO2 Pico (L) 3,57 ± 0,33 4,61 ± 0,28 
VO2 Pico (ml.kg.min-1) 55,30 ± 4,22 60,37 ± 7,88 
Ventilação Máxima (L) 115,88 ± 15,91 149,44 ± 26,18 
FC Máx (bpm) 187,44 ± 8,58 192,44 ± 6,98 
FC Limiar 1 (bpm) 143,58 ± 8,66 157,20 ± 14,21 
FC Limiar 2 (bpm) 165,11 ± 9,89 171,10 ± 11,67 
VO2 Limiar 1 (L) 2,33 ± 0,15 2,94 ± 0,55 
VO2 Limiar 1 (ml.kg.min-1) 34,58 ± 3,68 40,48 ± 5,84 
VO2 Limiar 2 (L) 2,86 ± 0,29 3,96 ± 0,55 
VO2 Limiar 2 (ml.kg.min-1) 43,06 ± 3,95 49,14 ± 3,26 
Velocidade no Limiar 1 (Km) 10,19 ± 0,46 11,80 ± 1,33 
Velocidade no Limiar 2 (Km) 12,98± 0,77 15,06 ± 1,01 

           
 

 

Análise descritiva dos parâmetros observados na ergoespirometria amostra apresentada em
média ± desvio padrão. Legenda: VO2- Consumo de oxigênio; FC- freqüência cardíaca; Limiar
1- Intensidade de exercício correspondente ao limiar ventilatório 1; Limiar 2- Intensidade de
exercício correspondente ao limiar ventilatório 2. 
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Anexo 6

Tabela 21- Resultados da PSG com a distribuição entre os gêneros referente aos 
atletas que participaram do experimento 3. 

Mulheres (n=5) Homens (n=10) Variáveis Pré-Prova Pós Prova Pré-Prova Pós Prova 
Latência para sono (min) 12,72 ± 11,82 2,24 ± 3,04 4,57 ± 3,54 1,66 ± 2,77 
Latência para REM (min) 98,00 ± 51,64 74,54 ± 58,68 67,62 ± 12,98 52,67 ± 36,08 
Tempo total de sono (min) 432,46 ± 48,71 711,14 ± 210,97* 405,87 ± 54,74 673,30 ± 173,38* 
Eficiência do sono (%) 90,98 ± 5,11 93,40 ± 3,15 93,45 ± 3,80 90,11 ± 7,54 
Estágio 1 (%) 2,96 ± 0,31 1,28 ± 0,51* 2,46 ± 1,15 3,32 ± 1,28 
Estágio 2 (%) 59,88 ± 5,43 53,32 ± 5,70 56,62 ± 8,16 53,53 ± 5,91 
Estágio 3 (%) 2,14 ± 0,52 3,80 ± 1,39 2,98 ± 1,36 3,20 ± 1,17 
Estágio 4 (%) 12,66 ± 2,82 18,68 ± 6,13* 15,13 ± 4,45 16,16 ± 5,59 
Estágio 3+4 (%) 14,80 ± 2,98 22,48 ± 6,65* 18,12 ± 5,34 19,36 ± 6,33 
Estágio REM (%) 22,30 ± 4,79 22,96 ± 4,18 22,81 ± 5,33 23,76 ± 5,23 
Tempo em vigília (min) 33,56 ± 23,48 44,44 ± 23,55* 28,00 ± 17,54 70,40 ± 57,10 
Número de microdespertares 63,60 ± 36,40 119,20 ± 91,39 58,62 ± 25,34 100,62 ± 63,27 
Índice de microdespertares (h) 8,56 ± 4,75 10,08± 5,58 8,48 ±3,22 9,28 ± 5,39 
PLM (h) 0,60 ± 1,34 0 0,70 ± 1,97 1,63 ± 2,66 
Índice de apnéia/ hipopnéia (h) 0,76 ± 0,93 6,08 ± 3,00* 1,91 ± 1,51 5,81 ± 4,09* 
Apnéia/h 0,26 ± 0,27 0,70 ± 0,44 0,45 ± 0,63 0,75 ± 1,35 
Hipopnéia/h 0,50 ± 0,74 5,36 ±2,60* 1,46 ± 1,07 5,05 ± 2,94* 
Número de eventos respiratórios 6,60 ± 7,70 74,80 ± 55,15* 13,50 ± 11,95 57,87 ± 28,94# 
Número de eventos respiratórios obstrutivos 5,80 ± 7,72 74,80 ± 55,15* 13,50 ± 11,95 57,87 ± 28,94# 
Número de eventos respiratórios centrais 0,60 ± 0,89 0 0 0 
Número de eventos respiratórios mistos 0 0 0 0 
Saturação da oxihemoglobina (%) 96,24 ± 1,84 96,86 ± 0,92 95,02 ± 1,47 96,60 ± 0,76* 
Saturação da oxihemoglobina (média) (%) 96,96 ± 0,68 96,40 ± 0,89 96,03 ± 1,86 96,03 ± 0,80 
Saturação da oxihemoglobina (mínima) (%) 89,40 ± 3,78 88,20 ± 1,09 91,75 ± 3,32 87,50 ± 2,82* 

Dados apresentados em media ± desvio-padrão. * Teste t’ para amostras dependentes, comparação entre Pré x Pós-
prova; p< 0,05. # Teste de Wilcoxon, comparação pré x pós-prova para os valores que não seguiram a normalidade;
p<0,05. 
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Anexo 7 
 

Tabela 22- Resultados da PSG referente ao experimento 4 com todos os voluntários 
de todos os grupos e de ambos os gêneros. 

 

Variáveis Pré-Prova 
(n=28) 

Cochilo 
 (n=23) 

Pós-Prova 
(n=28) 

24 Hs 
 (n=20) 

Latência para sono (min) 6,65 ± 5,03 1,43 ± 2,56 1,08 ± 2,53* 12,46 ± 19,00 
Latência para REM (min) 87,45 ± 39,20 62,95 ± 31,17 81,51 ± 33,69 60,65 ± 29,41* 
Tempo total de sono (min) 397,77 ± 64,13 90,13 ± 39,22 614 ± 227,17* 423,87 ±117,54 
Eficiência do sono (%) 90,37 ± 5,71 93,30 ± 7,59 93,48 ± 4,01 90,12 ± 4,78 
Estágio 1 (%) 3,08 ± 1,26 0,92 ± 1,21 1,56 ± 1,36 2,90 ± 2,03 
Estágio 2 (%) 57,95 ± 8,08 45,73 ± 25,91 54,06 ± 7,81 52,30 ± 7,76 
Estágio 3 (%) 2,89 ± 1,14 5,99 ± 4,26 2,89 ± 1,21 2,90 ± 1,29 
Estágio 4 (%) 15,03 ± 5,04 41,20 ± 25,68 17,60 ± 7,72 14,74 ± 7,73 
Estágio 3+4 (%) 17,93 ± 5,67 47,20 ± 26,50 20,49 ± 8,22 17,65 ± 8,46 
Estágio REM (%) 21,10 ± 4,81 6,14 ± 7,97 23,87 ± 6,04 27,38 ± 5,19 
Tempo em vigília (min) 39,70 ± 23,38 2,30 ± 4,01  27,37 ±18,49 32,46 ± 21,61 
Número de microdespertares 71,35 ± 28,86 6,26 ± 6,47 47,96 ± 26,31 63,89 ± 45,66 
Índice de microdespertares (h) 10,51 ± 3,86 4,46 ± 5,04 7,59 ± 14,44 8,58 ± 4,85 
PLM (h) 2,42 ± 6,48  0,76 ± 2,37 0,47 ± 1,34 
Índice de apnéia/ hipopnéia (h) 2,40 ± 2,21  2,15 ± 3,20 3,54 ± 5,09 
Apnéia/h 0,42 ± 0,51  0,78 ± 1,57 0,29 ± 0,72 
Hipopnéia/h 1,97 ± 2,19  1,68 ± 2,28 3,15 ± 5,06 
Número de eventos respiratórios 15,64 ± 13,56  20,17 ± 27,49 28,26 ± 44,42 
Número de eventos respiratórios obstrutivos 15,53 ± 13,68  5,32 ± 13,61 12,05 ± 36,29 
Número de eventos respiratórios centrais 0  0,39 ± 0,83 0,21 ± 0,71 
Número de eventos respiratórios mistos 0  0,03 ± 0,18 0,05 ±0,22 
Saturação da oxihemoglobina (%) 95,08 ± 1,43  95,75 ± 1,64 95,96 ± 1,20 
Saturação da oxihemoglobina (média) (%) 95,35 ± 1,51  95,50 ± 1,75 95,72 ± 1,18 
Saturação da oxihemoglobina (mínima) (%) 90,46 ± 3,11  90,71 ± 5,46 91,26 ± 4,81 

Dados apresentados em média ± desvio-padrão. ANOVA para medidas repetidas, com post-hoc utilizando o
teste de Duncan; p<0,05. *diferente do Basal, p<0,05. Os dados em branco na PSG de cochilo, não foram
colhidos.
 
 



 114

Anexo 8
 

Tabela 23- Resultados da PSG referente ao experimento 4 com todos os 
voluntários do gênero feminino. 
 

Variáveis Pré-Prova 
(n=5) 

Cochilo (n=4) Pós-Prova (n=5) 24 Hs (n=3) 

Latência para sono (min) 8,00 ± 3,12 3,12 ± 4,73 0 2,83 ± 3,17 
Latência para REM (min) 96,30 ± 53,43 41,00 ± 57,98 69,00 ± 28,19 80,83 ± 51,75 
Tempo total de sono (min) 372,60 ± 66,49 94,87 ± 49,75 801,40 ± 259,02* 393,83 ± 57,44# 
Eficiência do sono (%) 85,88 ± 8,08 87,67 ± 14,38 93,50 ± 2,12 Ŧ 86,40 ± 6,86 
Estágio 1 (%) 2,94 ± 0,33 2,12 ± 1,24 1,62 ± 0,98 Ŧ 4,33 ± 2,10 
Estágio 2 (%) 56,00 ± 8,50 36,15 ± 15,15 56,04 ± 4,68 54,83 ± 10,62 
Estágio 3 (%) 2,27 ± 0,20 6,92 ± 5,81 2,22 ± 1,21 3,03 ± 2,59 
Estágio 4 (%) 17,02 ± 4,20 46,40 ± 24,28 13,66 ± 7,08 11,80 ± 12,77 
Estágio 3+4 (%) 18,68 ± 4,03 53,32 ± 25,25 15,88 ± 8,13 14,83 ± 15,35 
Estágio REM (%) 22,36 ± 5,61 8,40 ± 11,17 26,44 ± 7,57 26,03 ± 2,72 
Tempo em vigília (min) 59,30 ± 32,64 2,75 ± 1,65 47,20 ± 20,75 59,16 ± 40,31 
Número de microdespertares 64,00 ± 45,62 5,75 ± 4,64 52,20 ± 12,87 42,00 ± 5,29 
Índice de microdespertares (h) 8,27 ± 5,18 3,35 ± 1,90 19,02 ± 34,12* 6,66 ± 1,65* 
PLM (h) 0  0,02 ± 0,04 1,26 ± 2,19 
Índice de apnéia/ hipopnéia (h) 1,20 ± 0,78  0,72 ± 0,55 1,30 ± 0,95 
Apnéia/h 0,14 ± 0,21  0,04 ± 0,05 1,43 ± 1,50 
Hipopnéia/h 1,08 ± 0,65  1,06 ± 0,69 1,30 ± 0,62 
Número de eventos respiratórios 7,80 ± 6,34  8,20 ± 6,41 8,00 ± 4,35  
Número de eventos respiratórios obstrutivos 7,80 ± 6,34  0,40 ± 0,54 2,00 ± 2,00 
Número de eventos respiratórios centrais 0  0 1,00 ± 1,73 
Número de eventos respiratórios mistos 0  0 0,33 ± 0,57 
Saturação da oxihemoglobina (%) 94,48 ± 1,87  96,60 ± 2,40* 96,00 ± 1,00* 
Saturação da oxihemoglobina (média) (%) 95,77 ± 1,79  96,80 ± 2,38 95,66 ± 0,57 
Saturação da oxihemoglobina (mínima) (%) 90,00 ± 3,46  92,20 ± 3,03 91,33 ± 3,21 
 

Dados apresentados em média ± desvio-padrão. ANOVA para medidas repetidas, com post-hoc utilizando o
teste de Duncan; p<0,05. *diferente do Basal; p<0,05; #diferente do pós-prova; p<0,05; Ŧ diferente do 24 horas;
p<0,05. Os dados em branco na PSG de cochilo não foram colhidos. 
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Anexo 9 
 

Tabela 24- Resultados da PSG referente ao experimento 4 com todos os 
voluntários do gênero masculino. 
 

Variáveis Pré-Prova 
 (n=23) 

Cochilo 
 (n=19) 

Pós-Prova 
(n=23) 

24 Hs  
(n=17) 

Latência para sono (min) 6,35 ± 5,36 1,07 ± 1,88 1,32 ± 2,74 14,15 ± 20,18 
Latência para REM (min) 85,53 ± 36,67 67,83 ± 25,44 84,23 ± 34,72 57,08 ± 24,54 
Tempo total de sono (min) 403,24 ± 63,78 89,13 ± 38,23 574,43 ± 203,76* 429,17 ± 125,68# 
Eficiência do sono (%) 91,34 ± 4,75 94,48 ± 5,23 93,48 ± 4,35 90,77 ± 4,27 
Estágio 1 (%) 3,12 ± 1,39 0,66 ± 1,07 1,55 ± 1,45 2,64 ± 1,98 
Estágio 2 (%) 58,38 ± 8,12 47,75 ± 25,52 53,63 ± 8,35  51,85 ± 7,48 
Estágio 3 (%) 3,00 ± 1,21 5,79 ± 4,04 3,03 ± 1,18 2,88 ± 1,04 
Estágio 4 (%) 14,69 ± 5,18 40,10 ± 26,47 18,46 ± 7,73 15,30 ± 6,92 
Estágio 3+4 (%) 17,69 ± 5,91 45,91 ± 27,24 21,50 ± 8,06 18,18 ± 7,24 
Estágio REM (%) 20,82 ± 4,72 5,66 ± 7,45 23,31 ± 5,70 27,61 ± 5,54 
Tempo em vigília (min) 35,44 ± 19,26 2,21 ± 4,37 23,06 ± 15,26 27,46 ± 13,21 
Número de microdespertares 72,95 ± 25,07 6,36 ± 6,89 47,04 ± 25,54 68,00 ± 48,83 
Índice de microdespertares (h) 10,90 ± 3,59 4,70 ± 5,49 5,10 ± 2,85 8,95 ± 5,19 
PLM (h) 2,95 ± 7,07  0,92 ± 2,59 0,33 ± 1,17 
Índice de apnéia/ hipopnéia (h) 2,66 ± 2,34  2,46 ± 3,45 3,96 ± 5,46 
Apnéia/h 0,48 ± 0,53  0,94 ± 1,69 0,08 ± 0,16 
Hipopnéia/h 2,17 ± 2,37  1,82 ± 2,49 3,50 ± 5,46 
Número de eventos respiratórios 17,34 ± 14,19  22,78 ± 29,67 32,06 ± 47,62 
Número de eventos respiratórios obstrutivos 17,21 ± 14,34  6,39 ± 14,86 13,93 ± 39,44 
Número de eventos respiratórios centrais 0  0,47 ± 0,89 0,06 ± 0,25 
Número de eventos respiratórios mistos 0  0,04 ± 0,20 0 
Saturação da oxihemoglobina (%) 95,22 ± 1,33  95,56 ± 1,44 95,95 ± 1,26 
Saturação da oxihemoglobina (média) (%) 95,27 ± 1,49  95,21 ± 1,50 95,73 ± 1,28 
Saturação da oxihemoglobina (mínima) (%) 90,54 ± 3,12  90,39 ± 5,86 91,25 ± 5,14 

 

 
 

Dados apresentados em média ± desvio-padrão. ANOVA para medidas repetidas, com post-hoc utilizando o
teste de Duncan; p<0,05. * diferente do Basal; p< 0,05; # diferente do pós-prova, p<0,05. Os dados em branco
na PSG de cochilo não foram colhidos.
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Anexo 10 
 

Tabela 25- Resultados da PSG referente ao experimento 4 com todos os 
voluntários do grupo Atleta de ambos os gêneros. 
 

Variáveis Pré-Prova  
(n=14) 

Cochilo (n=14) Pós-Prova (n=14) 24hs (n=12) 

Latência para sono (min) 5,20 ± 3,58 1,28 ± 2,11 1,67 ± 3,45 14,72 ± 23,45 
Latência para REM (min) 77,94 ± 30,60 51,58 ± 28,18 86,28 ±  30,96 51,37 ± 23,56 
Tempo total de sono (min) 386,30 ± 61,76 95,03 ± 39,43 616,35 ± 257,10* 447,54 ± 87,94 
Eficiência do sono (%) 90,84 ± 4,29 94,66 ± 4,66 94,04 ± 3,95 89,76 ± 4,97# 
Estágio 1 (%) 3,15 ± 1,40 0,46 ± 0,87 1,79 ± 1,79 2,91 ± 1,66 
Estágio 2 (%) 55,15 ± 9,11 51,77 ± 30,16 57,11 ± 8,03 53,28 ± 8,63 
Estágio 3 (%) 2,97 ± 1,17 4,60 ± 3,55 2,69 ± 1,25 2,50 ± 0,97 
Estágio 4 (%) 15,55 ± 5,98 36,23 ± 28,65 15,20 ± 7,67 13,02 ± 7,23 
Estágio 3+4 (%) 18,52 ± 6,71 40,85 ± 29,97 17,89 ± 8,14 15,53 ± 7,46 
Estágio REM (%) 23,17 ± 4,96 6,91 ± 9,45 23,18 ± 6,06 28,48 ± 5,02* 
Tempo em vigília (min) 36,35 ± 16,79 1,14 ± 1,26 26,82 ± 21,63 40,44 ± 22,64 
Número de microdespertares 61,42 ± 24,33 7,42 ± 7,51 47,57 ± 31,49 75,54 ± 51,15 
Índice de microdespertares (h) 9,60 ± 4,03 5,30 ± 6,12 4,69 ± 2,64 9,63 ± 5,54 
PLM (h) 3,84 ± 8,71  1,37 ± 3,27 0,42 ± 1,41 
Índice de apnéia/ hipopnéia (h) 2,35 ± 2,71  2,15 ± 3,79 4,89 ± 6,29 
Apnéia/h 0,45 ± 0,43  0,72 ± 1,43 0,32 ± 0,89 
Hipopnéia/h 1,90 ± 2,75  2,07 ± 2,84 4,89 ± 6,11 
Número de eventos respiratórios 15,00 ± 16,54  18,85 ± 27,36 41,00 ± 54,94 
Número de eventos respiratórios obstrutivos 14,78 ± 16,72  2,28 ± 5,52 16,45 ± 46,82 
Número de eventos respiratórios centrais 0  0,42 ± 0,85 0 
Número de eventos respiratórios mistos 0  0,07 ± 0,26 0,09 ± 0,30 
Saturação da oxihemoglobina (%) 94,80 ± 1,22  95,07 ± 1,32 95,84 ± 1,51 
Saturação da oxihemoglobina (média) (%) 95,78 ± 1,29  95,00 ± 1,41 95,52 ± 1,42 
Saturação da oxihemoglobina (mínima) (%) 90,42 ± 2,27  89,14 ± 6,57 89,81 ± 5,67 
 

Dados apresentados em média ± desvio-padrão. ANOVA para medidas repetidas, com post-hoc utilizando o
teste de Duncan; p<0,05. * diferente do Basal; p< 0,05; # diferente do pós-prova, p<0,05. Os dados em branco
na PSG de cochilo não foram colhidos. 

 

 

 

 

 
 



 117

Anexo 11
 

Tabela 26- Resultados da PSG referente ao experimento 4 com todos os 
voluntários do grupo Atleta do gênero masculino. 
 

Variáveis Pré-Prova 
 (n=12) 

Cochilo 
 (n=12) 

Pós-Prova 
(n=12) 

24hs 
 (n=10) 

Latência para sono (min) 4,98 ± 3,84 1,29 ± 2,24 1,95 ± 3,67 16,92 ± 25,27 
Latência para REM (min) 80,35 ± 32,60 56,87 ± 9,55 91,58 ± 29,79 51,45 ± 26,01 
Tempo total de sono (min) 393,26 ± 64,32 88,12 ± 38,07 555,12 ± 218,84* 451,65 ± 96,64 
Eficiência do sono (%) 91,58 ± 4,19 94,36 ± 5,00 94,16 ± 4,28 91,21 ± 3,96 
Estágio 1 (%) 3,13 ± 1,52 0,19 ± 0,48 1,65 ± 1,91 2,40 ± 1,23 
Estágio 2 (%) 56,55 ± 9,11 52,48 ± 32,63 56,90 ± 8,63 51,80 ± 8,62 
Estágio 3 (%) 3,08 ± 1,23 4,43 ± 3,51 2,96 ± 1,13 2,72 ± 0,93 
Estágio 4 (%) 14,88 ± 6,23 37,60 ± 30,71 16,41 ± 7,61 14,88 ± 6,44 
Estágio 3+4 (%) 17,96 ± 7,13 42,05 ± 32,01 19,38 ± 7,81 17,61 ± 6,31 
Estágio REM (%) 22,36 ± 4,91 5,26 ± 8,75 22,05 ± 5,78 28,66 ± 5,53* 
Tempo em vigília (min) 33,41 ± 16,34 0,95 ± 1,23 20,54 ± 14,70 31,26 ± 9,78 
Número de microdespertares 65,83 ± 23,48 7,16 ± 8,03 46,50 ± 34,04 83,44 ± 53,67 
Índice de microdespertares (h) 10,19 ± 4,07 5,50 ± 6,59 4,88 ± 2,82* 10,48 ± 5,81 
PLM (h) 4,48 ± 9,30  1,60 ± 3,50 0,52 ± 1,56 
Índice de apnéia/ hipopnéia (h) 2,51 ± 2,92  2,39 ± 4,06 5,81 ± 6,64 
Apnéia/h 0,52 ± 0,42  0,84 ± 1,52 00,6 ± 0,10 
Hipopnéia/h 1,98 ± 2,99  2,15 ± 3,07 5,66 ± 6,55 
Número de eventos respiratórios 16,16 ± 17,69  20,25 ± 29,32 48,88 ± 58,20 
Número de eventos respiratórios obstrutivos 15,91 ± 17,91  2,58 ± 5,94 19,88 ± 51,64 
Número de eventos respiratórios centrais 0  0,50 ± 0,90 0 
Número de eventos respiratórios mistos 0  0,08 ± 0,28 0 
Saturação da oxihemoglobina (%) 95,06 ± 1,10  95,16 ± 1,40 95,81 ± 1,61 
Saturação da oxihemoglobina (média) (%) 95,58 ± 1,28  95,08 ± 1,50 95,53 ± 1,57 
Saturação da oxihemoglobina (mínima) (%) 90,66 ± 2,38  89,00 ± 7,08 89,22 ± 6,03 

Dados apresentados em média ± desvio-padrão. ANOVA para medidas repetidas, com post-hoc utilizando o
teste de Duncan; p<0,05. *diferente do Basal; p< 0,05. Os dados em branco na PSG de cochilo não foram
colhidos.
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Anexo 12 
 

Tabela 27- Resultados da PSG referente ao experimento 4 com todos os 
voluntários do grupo Atleta do gênero feminino. 
 

Variáveis Pré-Prova 
(n=2) 

Cochilo  
(n=2) 

Pós-Prova  
 (n=2) 

24hs  
 (n=2) 

Latência para sono (min) 6,50 1,25 ± 1,76 0 3,75 ± 3,88 
Latência para REM (min) 63,50 41,00 ± 57,98 54,50 ± 18,38 51,00 ± 4,24 
Tempo total de sono (min) 344,50 136,50 ± 16,26 983,75 ± 132,58 427,00 
Eficiência do sono (%) 86,40 96,45 ± 0,35 93,30 ± 0,84 82,55 ± 2,33 
Estágio 1 (%) 3,30 2,10 ± 0,98 2,60 5,50 ± 0,84 
Estágio 2 (%) 46,70 47,50 ± 8,34 58,40 ± 3,81 60,70 ± 4,38 
Estágio 3 (%) 2,30 5,60 ± 5,09 1,05 ± 0,21 1,55 ± 0,49 
Estágio 4 (%) 19,60 28,00 ± 11,87 7,90 ± 1,97 4,65 ± 4,45 
Estágio 3+4 (%) 21,90 33,60 ± 16,97 8,95 ± 2,19 6,20 ± 4,94 
Estágio REM (%) 28,00 16,80 ± 9,61 30,00 ± 1,55 27,60 ± 0,28 
Tempo em vigília (min) 54,00 2,25 ± 1,06 64,50 ± 19,79 81,75 ± 13,78 
Número de microdespertares 35,00 9,00 ± 4,24 54,00 ± 7,07 40,00 ± 5,65 
Índice de microdespertares (h) 6,10 4,10 ± 2,40 3,55 ± 0,63 5,80 ± 0,98 
PLM (h) 0  0 0 
Índice de apnéia/ hipopnéia (h) 1,40  0,70 ± 0,70 0,75 ± 0,07 
Apnéia/h 0  0,05 ± 0,07 1,50 ± 2,12 
Hipopnéia/h 1,40  1,60 ± 0,56 1,40 ± 0,84 
Número de eventos respiratórios 8,00  10,50 ± 10,60 5,50 ± 0,70 
Número de eventos respiratórios obstrutivos 8,00  0,50 ± 0,70 1,00 ± 1,41 
Número de eventos respiratórios centrais 0  0 0 
Número de eventos respiratórios mistos 0  0 0,50 ± 0,70 
Saturação da oxihemoglobina (%) 93,20  94,50 ± 0,70 96,00 ± 1,41 
Saturação da oxihemoglobina (média) (%) 97,00  94,50 ± 0,70 95,50 ± 0,70 
Saturação da oxihemoglobina (mínima) (%) 89,00  90,00 ± 2,82 92,50 ± 3,53 

Dados apresentados em média ± desvio-padrão. Os dados em branco na PSG de cochilo não foram colhidos.
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Anexo 13 
 
Tabela 28- Resultados da PSG referente ao experimento 4 com todos os 
voluntários do grupo Controle Atleta de ambos os gêneros. 
 

Variáveis Pré-Prova (n=6) Cochilo (n=2) Pós-Prova (n=6) 24hs (n=4) 
Latência para sono (min) 7,66 ± 4,95 62,50 ± 4,94 0,66 ± 1,08 6,87 ± 9,98 
Latência para REM (min) 103,33 ±  54,70 0 55,91 ± 13,00* 82,12 ± 40,77 
Tempo total de sono (min) 415,75 ± 70,61 62,50 584,16 ± 228,72* 298,37 ± 163,33# 
Eficiência do sono (%) 90,50 ± 4,32 100 ± 0 93,71 ± 2,72 90,17 ± 6,73 
Estágio 1 (%) 2,91 ± 1,14 0 1,31 ± 0,67 3,25 ± 3,24 
Estágio 2 (%) 62,53 ± 6,94 26,25 ± 15,62 47,80 ± 5,90 46,12 ± 3,66* 
Estágio 3 (%) 2,16 ± 0,96 4,85 ± 1,48 3,31 ± 1,69 4,55 ± 1,26*# 
Estágio 4 (%) 13,13 ± 3,39 66,30 ± 13,43 20,45 ± 6,95 22,87 ± 6,63 
Estágio 3+4 (%) 15,30 ± 4,18 71,15 ± 11,95 23,76 ± 7,72 27,42 ± 7,55* 
Estágio REM (%) 19,26 ± 5,08 2,65 ± 3,74 27,16 ± 5,50* 23,22 ± 6,29 
Tempo em vigília (min) 42,38 ± 18,14 0 25,25 ± 5,61 23,00 ± 18,00 
Número de microdespertares 91,16 ± 33,27 0,50 ± 0,70 48,16 ± 28,44 23,25 ± 16,07 
Índice de microdespertares (h) 13,00 ± 3,54 0,50 ± 070 17,66 ± 30,77 4,92 ± 2,45 
PLM (h) 1,51 ± 3,71  0,35 ± 0,56 1,10 ± 1,82 
Índice de apnéia/ hipopnéia (h) 2,93 ± 1,81  2,88 ± 3,08 1,75 ± 1,42 
Apnéia/h 0,66 ± 0,82  0,86 ± 1,43 0,47 ± 0,61 
Hipopnéia/h 2,28 ± 1,85  2,01 ± 2,17 1,27 ± 1,42 
Número de eventos respiratórios 19,83 ± 10,96  30,66 ± 36,28 9,00 ± 6,05 
Número de eventos respiratórios obstrutivos 19,83 ± 10,96  9,00 ± 18,33 2,25 ± 2,63 
Número de eventos respiratórios centrais 0  0,66 ± 1,21 0,75 ± 1,50 
Número de eventos respiratórios mistos 0  0 0 
Saturação da oxihemoglobina (%) 95,00 ± 2,34  97,00 ± 1,67 95,75 ± 0,50 
Saturação da oxihemoglobina (média) (%) 94,16 ± 2,21  96,50 ± 2,07 95,75 ± 0,95 
Saturação da oxihemoglobina (mínima) (%) 89,80 ± 4,43  92,16 ± 4,53 92,75 ± 2,63 
Dados apresentados em média ± desvio-padrão. ANOVA para medidas repetidas, com post-hoc utilizando o
teste de Duncan; p<0,05. *diferente do Basal; p<0,05; # diferente do pós-prova; p<0,05. Os dados em branco na
PSG de cochilo não foram colhidos.
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Anexo 14 
 

Tabela 29- Resultados da PSG referente ao experimento 4 com todos os 
voluntários do grupo Controle Atleta do gênero masculino. 
 

Variáveis Pré-Prova (n=5) Cochilo (n=2) Pós-Prova (n=5) 24hs (n=3) 
Latência para sono (min) 8,00 ± 5,46 0 0,80 ± 1,15* 8,83 ± 11,25 
Latência para REM (min) 98,00 ± 59,39 62,50 56,10 ± 14,53* 62,66 ± 14,88 
Tempo total de sono (min) 403,40 ± 71,34 62,50 611,40 ± 244,60* 288,66 ± 198,62# 
Eficiência do sono (%) 89,98 ± 4,62 100 94,02 ± 2,92 88,86 ± 7,60 
Estágio 1 (%) 2,94 ± 1,28 0 1,32 ± 0,75 3,66 ± 3,83 
Estágio 2 (%) 62,42 ± 7,75 26,25 ± 15,62 46,02 ± 4,45 47,13 ± 3,75 
Estágio 3 (%) 2,20 ± 1,07 4,85 ± 1,48 3,38 ± 1,89 4,06 ± 1,00*# 
Estágio 4 (%) 13,60 ± 3,56 66,30 ± 13,43 22,24 ± 6,03 21,80 ± 7,69 
Estágio 3+4 (%) 15,80 ± 4,47 71,15 ± 11,95 25,62 ± 6,98 25,86 ± 8,43 
Estágio REM (%) 18,86 ± 5,57 2,65 ± 3,74 27,10 ± 6,14* 23,33 ± 7,70 
Tempo em vigília (min) 43,96 ± 19,82 0 24,40 ± 5,82 26,00 ± 20,79 
Número de microdespertares 84,00 ± 31,60 0,50 ± 0,70 45,80 ± 31,14 15,66 ± 6,50 
Índice de microdespertares (h) 12,40 ± 3,61 0,50 ± 0,70 5,20 ± 4,28 3,76 ± 1,00* 
PLM (h) 1,82 ± 4,06  0,42 ± 0,60 0,20 ± 0,34 
Índice de apnéia/ hipopnéia (h) 3,06 ± 2,00  3,20 ± 3,33 1,53 ± 1,66 
Apnéia/h 0,70 ± 0,91  1,02 ± 1,54 0,20 ± 0,34 
Hipopnéia/h 2,38 ± 2,05  2,18 ± 2,39 1,33 ± 1,73 
Número de eventos respiratórios 20,20 ± 12,21  34,80 ± 38,95 7,66 ± 6,65 
Número de eventos respiratórios obstrutivos 20,20 ± 12,21  10,60 ± 20,02 1,66 ± 2,88 
Número de eventos respiratórios centrais 0  0,80 ± 1,30 0 
Número de eventos respiratórios mistos 0  0 0 
Saturação da oxihemoglobina (%) 95,50 ± 2,38  96,40 ± 0,89 95,66 ± 0,57 
Saturação da oxihemoglobina (média) (%) 94,40 ± 2,47  95,80 ± 1,30 95,66 ± 1,15 
Saturação da oxihemoglobina (mínima) (%) 90,50 ± 4,79  91,40 ± 4,61 94,00 ± 1,00 
 

Dados apresentados em média ± desvio-padrão. ANOVA para medidas repetidas, com post-hoc utilizando o
teste de Duncan; p<0,05. * diferente do Basal; p<0,05. Os dados em branco na PSG de cochilo não foram
colhidos.
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Anexo 15 
 

Tabela 30- Resultados da PSG referente ao experimento 4 com todos os 
voluntários do grupo Controle Atleta do gênero feminino. 
 

Variáveis Pré-Prova 
 (n=1) 

Cochilo Pós Prova 
(n=1) 

24hs  
(n=1) 

Latência para sono (min) 6,00  0 1,00 
Latência para REM (min) 130,00  55,00 140,5 
Tempo total de sono (min) 477,50  448,00 327,50 
Eficiência do sono (%) 93,10  92,20 94,10 
Estágio 1 (%) 2,80  1,30 2,00 
Estágio 2 (%) 63,10  56,70 43,10 
Estágio 3 (%) 2,00  3,00 6,00 
Estágio 4 (%) 10,80  11,50 26,10 
Estágio 3+4 (%) 12,80  14,50 32,10 
Estágio REM (%) 21,30  27,50 22,90 
Tempo em vigília (min) 34,50  29,50 14,00 
Número de microdespertares 127,00  60,00 46,00 
Índice de microdespertares (h) 16,00  80,00 8,40 
PLM (h) 0  0 3,80 
Índice de apnéia/ hipopnéia (h) 2,30  1,30 2,40 
Apnéia/h 0,50  0,10 1,30 
Hipopnéia/h 1,80  1,20 1,10 
Número de eventos respiratórios 18,00  10,00 13,00 
Número de eventos respiratórios obstrutivos 18,00  1,00 4,00 
Número de eventos respiratórios centrais 0  0 3,00 
Número de eventos respiratórios mistos 0  0 0 
Saturação da oxihemoglobina (%) 93,00  100 96,00 
Saturação da oxihemoglobina (média) (%) 93,20  100 96,00 
Saturação da oxihemoglobina (mínima) (%) 87,00  96,00 89,00 

Dados apresentados em média ± desvio-padrão. XXXX- Havia apenas uma atleta neste grupo, e ela não realizou
a PSG de cochilo. 
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Anexo 16 
 
Tabela 31- Resultados da PSG referente ao experimento 4 com todos os 
voluntários do grupo Sedentário de ambos os gêneros. 
 

Variáveis Pré-Prova 
(n=8) 

Cochilo (n=7) Pós Prova (n=8) 24hs (n=4) 

Latência para sono (min) 8,42 ± 6,89 2,14 ± 3,61 0,37 ± 0,58 11,25 ± 10,29 
Latência para REM (min) 92,18 ± 40,34 80,12 ± 35,55 92,37 ± 41,68 67,00 ± 27,70# 
Tempo total de sono (min) 404,37 ± 68,03 88,21 ± 44,18 635,62 ± 193,95* 478,37 ± 72,56 
Eficiência do sono (%) 89,45 ± 8,78 88,67 ± 10,94 92,35 ± 5,06 91,12 ± 2,70 
Estágio 1 (%) 3,10 ± 1,23 2,10 ± 1,16 1,35 ± 0,82 2,50 ± 2,30 
Estágio 2 (%) 59,43 ± 5,18 39,24 ± 13,77 53,42 ± 6,16 55,50 ± 5,10 
Estágio 3 (%) 3,37 ± 1,07 9,10 ± 4,78 2,92 ± 0,66* 2,35 ± 0,79* 
Estágio 4 (%) 15,62 ± 4,29 43,95 ± 18,26 19,67 ± 7,93 11,35 ± 5,09 
Estágio 3+4 (%) 18,65 ± 4,04 53,05 ± 16,72 22,60 ± 8,18 13,70 ± 4,69 
Estágio REM (%) 18,85 ± 2,82 5,60 ± 5,58 22,61 ± 6,23 28,22 ± 3,17* 
Tempo em vigília (min) 43,55 ± 36,12 5,28 ± 6,34 29,93 ± 20,40 20,00 ± 14,50 
Número de microdespertares 73,87 ± 27,96 5,57 ± 4,07 48,50 ± 15,80 72,50 ± 27,04 
Índice de microdespertares (h) 10,21 ± 3,29 3,91 ± 2,19 5,11 ± 1,99 9,37 ± 3,13 
PLM (h) 0,63 ± 1,80  0,01 ± 0,03 0 
Índice de apnéia/ hipopnéia (h) 2,07 ± 1,55  1,60 ± 2,26 1,65 ± 2,51 
Apnéia/h 0,20 ± 0,24  0,82 ± 2,05 0,02 ± 0,05 
Hipopnéia/h 1,88 ± 1,39  0,76 ± 0,6 0,27 ± 0,32 
Número de eventos respiratórios 13,62 ± 9,75  14,62 ± 21,25 12,50 ± 17,86 
Número de eventos respiratórios obstrutivos 13,62 ± 9,75  7,87 ± 19,52 9,75 ± 19,50 
Número de eventos respiratórios centrais 0  0,12 ± 0,35 0,25 ± 0,50 
Número de eventos respiratórios mistos 0  0 0 
Saturação da oxihemoglobina (%) 95,65 ± 1,10  96,00 ± 1,69 96,50 ± 0,57 
Saturação da oxihemoglobina (média) (%) 95,34 ± 1,04  95,62 ± 1,92 96,25 ± 0,50 
Saturação da oxihemoglobina (mínima) (%) 91,00 ± 3,91  92,37 ± 3,20 93,75 ± 2,50 
Dados apresentados em média ± desvio-padrão. ANOVA para medidas repetidas, com post-hoc utilizando o
teste de Duncan; p<0,05. *diferente do Basal; p<0,05; # diferente do pós-prova, p<0,05. Os dados em branco na
PSG de cochilo não foram colhidos.
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Anexo 17

 
Tabela 32- Resultados da PSG referente ao experimento 4 com todos os 
voluntários do grupo Sedentário do gênero masculino. 
 

Variáveis Pré-Prova (n=6) Cochilo (n=5) Pós Prova (n=6) 24hs (n=4) 
Latência para sono (min) 7,73 ± 7,79 1,00 ± 1,17 0,50 ± 0,63 11,25 ± 10,29 
Latência para REM (min) 85,50 ± 23,21 80,12 ± 35,55 93,00 ± 46,58 67,00 ± 27,70 
Tempo total de sono (min) 423,08 ± 63,38 102,20 ± 44,89 582,25 ± 164,68* 478,37 ± 72,56 
Eficiência do sono (%) 92,01 ± 6,42 92,58 ± 5,89 91,68 ± 5,56 91,12 ± 2,70 
Estágio 1 (%) 3,25 ± 1,42 2,08 ± 1,05 1,53 ± 0,83 2,50 ± 2,30 
Estágio 2 (%) 58,66 ± 5,89 45,02 ± 10,61 53,45 ± 6,61 55,55 ± 5,10 
Estágio 3 (%) 3,51 ± 1,09 9,44 ± 4,08 2,90 ± 0,60 2,35 ± 0,79 
Estágio 4 (%) 15,21 ± 4,54 35,62 ± 11,31 19,40 ± 9,02 11,35 ± 5,09 
Estágio 3+4 (%) 18,73 ± 4,57 45,06 ± 11,06 22,30 ± 9,17 13,70 ± 4,69 
Estágio REM (%) 19,38 ± 2,82 7,84 ± 4,98 22,70 ± 4,57 28,22 ± 3,17* 
Tempo em vigília (min) 32,40 ± 25,25 6,10 ± 7,48 27,00 ± 22,05 20,00 ± 14,50 
Número de microdespertares 78,00 ± 21,90 6,80 ± 4,14 49,16 ± 15,85* 72,50 ± 27,04 
Índice de microdespertares (h) 11,10 ± 2,53 4,44 ± 2,30 5,48 ± 1,81 9,37 ± 3,13 
PLM (h) 0,85 ± 2,08  0 0 
Índice de apnéia/ hipopnéia (h) 2,61 ± 1,40  1,98 ± 2,53 1,65 ± 2,51 
Apnéia/h 0,23 ± 0,27  1,10 ± 2,35 0,02 ± 0,05 
Hipopnéia/h 2,38 ± 1,24  0,86 ± 0,67 0,27 ± 0,32 
Número de eventos respiratórios 17,33 ± 8,18  17,83 ± 24,07 12,50 ± 17,86 
Número de eventos respiratórios obstrutivos 17,33 ± 8,18  10,50 ± 22,37 9,75 ± 19,50 
Número de eventos respiratórios centrais 0  0,16 ± 0,40 0,25 ± 0,50 
Número de eventos respiratórios mistos 0  0 0 
Saturação da oxihemoglobina (%) 95,36 ± 1,10  95,66 ± 1,75 96,50 ± 0,57 
Saturação da oxihemoglobina (média) (%) 95,25 ± 1,11  95,00 ± 1,78 96,25 ± 0,50 
Saturação da oxihemoglobina (mínima) (%) 90,33 ± 3,82  92,33 ± 3,66 93,75 ± 2,50 

Dados apresentados em média ± desvio-padrão. ANOVA para medidas repetidas, com post-hoc utilizando o
teste de Duncan; p<0,05. * diferente do Basal; p<0,05. Os dados em branco na PSG de cochilo não foram
colhidos.
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Anexo 18 
 
Tabela 33- Resultados da PSG referente ao experimento 4 com todos os 
voluntários do grupo Sedentário do gênero feminino. 
 

Variáveis Pré-Prova 
(n=2) 

Cochilo (n=2) Pós-Prova (n=2) 24hs (n=0) 

Latência para sono (min) 10,50 ± 4,24 5,00 ± 7,07 0  
Latência para REM (min) 112,25 ± 87,32  90,50 ± 36,06  
Tempo total de sono (min) 348,25 ± 62,57 56,50 ± 12,72 795,75 ± 243,59  
Eficiência do sono (%) 81,75 ± 13,22 78,90 ± 17,67 94,35 ± 3,74  
Estágio 1 (%) 2,65 ± 0,07 2,15 ± 1,90 0,80 ± 0,70  
Estágio 2 (%) 61,75 ± 0,07 24,80 ± 10,18 53,35 ± 6,85  
Estágio 3 (%) 2,50 8,25 ± 8,27 3,00 ± 1,13  
Estágio 4 (%) 18,10 64,80 ± 16,54 20,50 ± 5,65  
Estágio 3+4 (%) 18,40 ± 3,11 73,05 ± 8,27 23,50 ± 6,78  
Estágio REM (%) 17,25 ± 3,04 0 22,35 ± 12,94  
Tempo em vigília (min) 77,00 ± 54,44 3,25 ± 2,47 38,75 ± 16,61  
Número de microdespertares 61,50 ± 51,61 2,50 ± 2,12 46,50 ± 21,92  
Índice de microdespertares (h) 4,90 2,60 ± 1,69 4,00 ± 2,82  
PLM (h) 0  0,05 ± 0,07  
Índice de apnéia/ hipopnéia (h) 0,45 ± 0,21  0,45 ± 0,49  
Apnéia/h 0,10 ± 0,14  0  
Hipopnéia/h 0,40 ± 0,28  0,45 ± 0,49  
Número de eventos respiratórios 2,50 ± 0,70  5,00  ± 4,24  
Número de eventos respiratórios obstrutivos 2,50 ±  0,70  0  
Número de eventos respiratórios centrais 0  0  
Número de eventos respiratórios mistos 0  0  
Saturação da oxihemoglobina (%) 96,50 ± 0,70  97,00 ± 1,41  
Saturação da oxihemoglobina (média) (%) 95,90  97,50 ± 0,70  
Saturação da oxihemoglobina (mínima) (%) 95,00  92,50 ± 2,12  

Dados apresentados em média ± desvio-padrão. ANOVA para medidas repetidas, com post-hoc utilizando o
teste de Duncan; p<0,05. * diferente do Basal; p<0,05. Os dados em branco na PSG de cochilo e a PSG 24
horas não foram colhidos.
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Anexo 19
Tabela 34- Padrão de sono após os diferentes períodos de privação do sono, com todos os voluntários que participaram 
do experimento 4. 
 

Variáveis  40-45 horas
(n=5) 

 53-56 horas 
(n=3) 

62-68 horas 
(n=4) 

84 horas  
(n=6) 

90horas 
(n=10) 

Latência para sono (min) 3,60 ± 5,40 0 0,13 ±  0,25 0 1,20 ± 1,08 
Latência para REM (min) 67,60 ± 13,35 76,67 ± 35,95 55,00 ± 16,59 82,08 ± 25,04 100,20 ± 42,23 
Tempo total de sono (min) 416,80 ± 57,89 461,67 ± 166,96 622,38 ± 204,10 621,17 ± 329,31 753,35 ± 148,40 
Eficiência do sono (%) 89,86 ± 4,19 92,73 ± 1,23 95,50 ± 1,64 94,18 ± 6,44 94,31 ± 2,42 
Estágio 1 (%) 2,70 ± 2,75 0,37 ± 0,30 1,53 ± 0,65 1,27 ± 0,81 1,55 ± 0,67 
Estágio 2 (%) 57,02 ± 8,95 56,23 ± 1,95 48,38 ± 9,73 52,65 ± 9,57 55,06 ± 6,39 
Estágio 3 (%) 3,26 ± 1,15 3,40 ± 0,87 3,83 ± 1,96 2,87 ± 1,21 2,20 ± 0,67 
Estágio 4 (%) 15,50 ± 9,69 24,20 ± 4,25 17,53 ± 7,86 19,85 ± 9,20 15,36 ± 6,30 
Estágio 3+4 (%) 18,76 ± 8,99 27,60 ± 3,50 21,35 ± 9,13 22,72 ± 10,26 17,56 ± 6,79 
Estágio REM (%) 21,50 ± 6,40 15,77 ± 3,16 28,85 ± 3,01 23,37 ± 7,30 25,81 ± 4,01 
Tempo em vigília (min) 31,40 ± 15,54 23,17 ± 23,75 21,38 ± 5,63 22,83 ± 17,67 31,75 ± 23,31 
Número de microdespertares 51,60 ± 29,90 42,33 ± 21,12 49,00 ± 30,73 43,33 ± 31,85 50,20 ± 25,75 
Índice de microdespertares (h) 21,92 ± 32,75 5,33 ± 0,90 4,58 ± 2,41 4,25 ± 1,82 4,32 ± 2,37 
PLM (h) 3,68 ± 4,93 0 0,38 ± 0,68 0,02 ± 0,04 0,14 ± 0,32 
Índice de apnéia/ hipopnéia (h) 0,62 0,44 0,83 ± 0,65 2,30 ± 3,07 3,07 ± 5,10 2,70 ± 3,18 
Apnéia/h 0,04 ± 0,05 0 0,43 ± 0,37 0,70 ± 1,66 1,59 ± 2,12 
Hipopnéia/h 0,56 ± 0,41 0,83 ± 0,65 1,85 ± 2,76 2,37 ± 3,45 2,03 ± 2,21 
Número de eventos respiratórios 4,40 ± 3,36 7,00 ± 5,56 21,50 ± 27,04 20,83 ± 25,15 31,10 ± 36,47 
Número de eventos respiratórios obstrutivos 0,20 ± 0,44 0 2,25 ± 3,30 3,83 ± 8,44 11,60 ± 20,96 
Número de eventos respiratórios centrais 0,20 ± 0,44 0 0,50 ± 0,57 0 0,80 ± 1,22 
Número de eventos respiratórios mistos 0    0 0 0 0,10 ± 0,31 
Saturação da oxihemoglobina (%) 96,40 ± 2,50 96,33 ± 1,52 96,25 ± 0,95 94,50 ± 1,22 95,80 ± 1,47 
Saturação da oxihemoglobina (média) (%) 96,40 ± 2,60 96,33 ± 1,52 95,75 ± 1,25 94,50 ± 1,37 95,30 ± 1,63 
Saturação da oxihemoglobina (mínima) (%) 94,80 ± 2,28 94,00 ± 1,00 92,75 ± 3,20 87,50 ± 5,82 88,80 ± 6,25 
Análise descritiva do apresentada em média ± desvio-padrão referente a todos os voluntários que participaram do experimento 4 
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Anexo 20
Tabela 35- Padrão de sono após osdiferentes períodos de privação de sono de todos os voluntários dos grupos 
sedentários e controles atletas que participaram do experimento 4. 

Variáveis  40-45 horas 53-56 horas 
(n=2) (n=2) 

62-68 horas 
(n=4) 

84 horas 
(n=2) 

90horas 
(n=4) 

Latência para sono (min) 1,25 ± 1,76 0 0,13 ± 0,25 0 1,00 ± 0,70 
Latência para REM (min) 57,00 ± 2,82 80,75 ± 49,85 55,00 ± 16,59 57,75 ± 10,25 115,88 ± 39,11 
Tempo total de sono (min) 385,00 ± 89,09 547,50 ± 107,48 622,38 ± 204,10 664,50 ± 429,21 726,63 ± 108,70 
Eficiência do sono (%) 91,05 ± 1,62 92,90 ± 1,69 95,50 ± 1,64 89,25 ± 10,96 93,18 ± 3,09 
Estágio 1 (%) 1,35 ± 0,07 0,20 ± 0,14 1,53 ± 0,65 1,55 ± 0,35 1,60 ± 0,92 
Estágio 2 (%) 52,50 ± 5,93 56,25 ± 2,75 48,38 ± 9,73 46,70 ± 2,54 52,45 ± 5,24 
Estágio 3 (%) 2,90 ± 0,14 3,10 ± 0,98 3,83 ± 1,96 3,05 ± 1,20 2,48 ± 0,33 
Estágio 4 (%) 21,10 ± 13,57 26,40 ± 2,68 17,53 ± 7,86 23,15 ± 9,40 17,18 ± 4,40 
Estágio 3+4 (%) 24,00 ± 13,43 29,50 ± 1,69 21,35 ± 9,13 26,20 ± 10,60 19,65 ± 4,58 
Estágio REM (%) 22,15 ± 7,56 14,00 ± 1,13 28,85 ± 3,01 25,60 ± 8,34 26,25 ± 2,40 
Tempo em vigília (min) 28,25 ± 1,76 31,00 ± 27,57 21,38 ± 5,63 23,00 ± 5,65 35,25 ± 24,51 
Número de microdespertares 61,50 ± 2,12 53,50 ± 12,02 49,00 ± 30,73 33,00 ± 2,32 46,25 ± 25,26 
Índice de microdespertares (h) 45,85 ± 48,29 5,85 ± 0,21 4,58 ± 2,41 3,90 ± 2,68 4,35 ± 2,91 
PLM (h) 0,30 ± 0,42 0 0,38 ± 0,68 0,05 ± 0,07 0 
Índice de apnéia/ hipopnéia (h) 1,00 ± 0,42 1,15 ± 0,49 2,30 ± 3,07 0,90 ± 1,13 3,70 ± 3,71 
Apnéia/h 0,05 ± 0,07 0  0,43 ± 0,37 0 2,50 ± 2,80 
Hipopnéia/h 0,95 ± 0,35  1,15 ± 0,49 1,85 ± 2,76 0,90 ± 1,13 1,20 ± 1,34 
Número de eventos respiratórios 7,00 ± 4,24 10,00 ± 2,82 21,50 ± 27,04 6,00 ± 5,65 42,25 ± 42,75 
Número de eventos respiratórios obstrutivos 0,50 ± 0,70 0, 2,25 ± 3,30 0 26,75 ± 28,37 
Número de eventos respiratórios centrais 0  

      
0 0,50 ± 0,57 0 0,75 ± 1,50 

Número de eventos respiratórios mistos 0 0 0 0 0
Saturação da oxihemoglobina (%) 98,00 ± 2,82 96,50 ± 2,12 96,25 ± 0,95 95,00 ± 1,41 96,50 ± 1,91 
Saturação da oxihemoglobina (média) (%) 97,50 ± 3,53 96,50 ± 2,12 95,75 ± 1,25 95,50 ± 2,12 95,50 ± 2,38 
Saturação da oxihemoglobina (mínima) (%) 95,50 ± 0,70 93,50 ± 0,70 92,75 ± 3,20 91,00 ± 0 90,25 ± 5,73 

Análise descritiva do apresentada em média ± desvio-padrão referente a todos os voluntários que participaram do experimento 4. 
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Anexo 21 
 

Termo de Consentimento livre e Esclarecido 
 
 

As seguintes informações estão sendo fornecidas para sua participação 
voluntária neste estudo, que visa averiguar a “A Influência do Exercício Físico e da 
Privação do Sono no padrão de sono”. Este estudo será estruturado em 4 
experimentos, sendo os três primeiros em campo e o último em laboratório.  

Para atingir nosso objetivo, os procedimentos utilizados neste estudo serão 
compostos de avaliação física e de polissonografia, cujo propósito, refere-se a 
investigação de indícios que possam comprovar a nossa hipótese. 

Desta forma, as avaliações serão compostas de Ergoespirometria sendo este 
aplicado com protocolo adequado e polissonografia computadorizada. É importante 
observar que estas avaliações serão feitas no início do estudo e logo após os 
experimentos, caracterizando respectivamente avaliação e reavaliação.  

Este estudo não oferece risco e não há benefício direto para o participante, pois 
se trata de um estudo experimental, testando a hipótese de que a privação do sono 
associado ao exercício físico ou não, pode interferir no padrão de sono.  

É importante ressaltar que em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos 
profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 
principal investigador é o Prof. Ms. Hanna Karen M. Antunes, que pode ser encontrada 
no endereço: R. Marselhesa, 535, Vila Clementino, ou no telefone 11-5572-0177. 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) - Rua Botucatu, 572 cj 14 - 1º andar 

-, 5571-1062 — Fone/fax: 5539-7162. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 
deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento 
na instituição. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 
pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente. Você será 
atualizado sobre os resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 
incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à 
sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 
orçamento da pesquisa. 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 
tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem 
direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente 
estabelecidas. 

O nosso compromisso é de utilizar os dados e o material coletado somente para 
esta pesquisa. 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo “A Influência do Exercício Físico e da 
Privação do Sono no Padrão de Sono”. Eu discuti com a Profa. Ms. Hanna Karen 
Moreira Antunes sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros 
para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, 
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seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que 
tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo 
voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 
qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda 
de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste 
Serviço. 

-------------------------------------------- 
Assinatura do paciente/  representante legal                         Data: __/__/__. 
 
RG:  
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

---------------------------------------------------------------- 
Assinatura do responsável pelo estudo                                Data: __/__/__. 
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Anexo 22
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