
Introdução Resultados

Houve associação entre a SDE e a VFC em OB. Grande parte da

amostra apresenta alteração no sono sugerindo uma

investigação mais apropriada para AOS.

Conclusão

Desenho do estudo e considerações éticas:

Estudo transversal realizado no ambulatório de

endocrinologia do Hospital Federal dos Servidores do

Estado (CEP-HFSE: CAAE: 80918517.7.0000.5252).

Amostra e critérios de exclusão:

Foram incluídos: OB com idade ≥ 18 anos, de ambos os

sexos. Foram excluídos OB com fração de ejeção < 50%;

arritmias cardíacas; idade ≥ 60 anos; classe funcional IV

pela New York Heart Association; impossibilidade de

identificação do intervalo RR (iRR) para análise da VFC.

Todos os OB preencheram escala de sonolência

de Epwort (quadro 1).
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Caracterizar a população de OB quanto a SDE e verificar a

associação entre a SDE e a variabilidade da frequência

cardíaca (VFC).

Ao grupo de pesquisa GERAC, ao ambulatório de endocrinologia do HFSE e ao

CNPQ.
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Objetivo 

A sonolência diurna excessiva (SDE) é uma condição que

afeta a população, em especial obesos classe III (OB)

podendo ser um dois primeiros indícios do surgimento da

apneia obstrutiva do sono (AOS)1,2.

Quadro 1:Situações investigadas pelo questionário de Epworth.

Sentado e lendo

Assistindo televisão

Sentado quieto em lugar público, sem atividade

Como passageiro de ônibus, trem, carro, andando uma hora sem parar

Deitado para descansar a tarde

Sentado conversando com alguém

Deambulação

Sentado calmamente após o almoço sem ter consumido álcool

Se estiver de carro e enquanto para por alguns minutos no trânsito

Análise da variabilidade da frequência cardíaca :

A aquisição do sinal de frequência cardíaca foi realizada

através do polar S810® (figura 1 A). A avaliação da VFC foi

realizada no domínio do tempo através da variáveis: média

de todos os intervalos RR normais (RR), desvio padrão de

todos os intervalos RR normais (SDNN), raiz quadrada das

diferenças sucessivas entre intervalos RR normais

adjacentes ao quadrado (rMSSD) e no domínio da

frequência através das seguintes variáveis: alta frequência

(AF: 0,15 – 0,40 Hz) e baixa frequência (BF: 0,04 – 0,15 Hz),

além de BF/AF através do software Kubios – HRV® (figura 1

B)

Análise estatística:

As variáveis foram expressas como média±desvio padrão e

para correlação foi utilizado o teste de Pearson (significância

P<0,05).

Figura 3: Associação entre a escala de sonolência de Epworth e os índices de variabilidade da

frequência cardíaca no domínio da frequência: alta frequência (AF) em “A” , e no domínio do tempo:

desvio padrão de todos os intervalos RR normais (SDNN) em “B”, raiz quadrada das diferenças

sucessivas entre intervalos RR normais adjacentes ao quadrado (rMSSD) em “C”

A pontuação obtida na ESE correlacionou-se com as seguintes

variáveis da VFC: Hfun, SDNN e rMSSD conforme apresentado

na figura 3.

Foram avaliados 48 OB (77,2% sexo feminino), as características

demográficas estão descritas na tabela 2. A pontuação média na

ESE foi de 7,3±3,9, a pontuação estratificada encontra-se

descrita na figura 2.

Tabela 2: Características demográficas dos componentes da amostra.

Variáveis
Sujeitos

(n=48)

Idade (anos) 44,1±12,2

Peso (kg) 140,6±31,3

Estatura (m) 1,64±0,2

IMC (kg/m2) 51,8±8,5

Figura 2: Distribuição da amostra quanto a sonolência diurna excessiva. AOS = apneia obstrutiva do sono.


