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RESUMO 

 

Introdução: O sono é um estado funcional cíclico e passível de reversão, essencial à vida. Os 

distúrbios relacionados ao sono afetam aproximadamente 45% da população mundial, 

importante problema de saúde pública global. Os transtornos do sono têm o potencial de 

fomentar o surgimento de problemas metabólicos. Em contrapartida, anormalidade no 

metabolismo tem sido associada a causas preditores de desordens do sono. Os principais 

fatores de risco para os indivíduos com problemas metabólicos desenvolverem anormalidades 

no sono são relacionados a descontrole glicêmico, duração da doença e obesidade. Essas 

observações fazem da lipodistrofia generalizada congênita um interessante modelo biológico 

para o estudo dos mecanismos potencialmente associados ao desenvolvimento de distúrbios 

do sono, pois, embora rara, essa doença tem sido referida como um modelo metabólico 

humano de gordura ectópica, condição presente em obesos e com repercussões no 

metabolismo. Objetivo geral: Descrever características do padrão do sono de indivíduos com 

a lipodistrofia generalizada congênita. Objetivos específicos: Avaliar a qualidade subjetiva 

do sono; Analisar  os níveis de sonolência diurna subjetiva do sono; Avaliar a presença de 

distúrbios respiratórios do sono Métodos: Estudo transversal de natureza descritiva e 

abordagem quantitativa. A pesquisa foi desenvolvida no Ambulatório de Serviço de 

Endocrinologia do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC). Fez uso do Índice de 

Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP), Escala de Sonolência de Epwoth (ESE) e 

polissonografia (PSG). As variáveis foram descritas por meio de mediana (mínimo; máximo), 

média.  Resultados: Participaram do estudo oito pacientes, idade entre sete e 33 anos. Todos 

os pacientes apresentaram má qualidade do sono (IQSP global > 5) e a sonolência diurna 

excessiva esteve presente em dois participantes (ESE ≥ 10). O exame polissonografico  

identificou: Síndrome da apneia  obstrutiva do sono (SAOS) em (6/8) dos casos. Conclusões: 

Todos os pacientes apresentam anormalidades no sono, diagnóstico de SAOS na maioria dos 

indivíduos e foi observada precocidade de problemas relacionados ao sono em indivíduos 

jovens. 
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ABSTRACT 

 

 Introduction: Sleep is a cyclical and reversible functional state, essential to life. Sleep 

disorders affect approximately 45% of the world's population, a major global public health 

problem. Sleep disorders have the potential to encourage the onset of metabolic problems. In 

contrast, abnormality in metabolism has been associated with predictive causes of sleep 

disorders. The main risk factors for individuals with metabolic problems developing sleep 

abnormalities are related to glycemic control, duration of illness and obesity. These 

observations make generalized congenital lipodystrophy an interesting biological model for 

the study of mechanisms potentially associated with the development of sleep disorders, 

since, although rare, this disease has been referred to as a human metabolic model of ectopic 

fat, a condition present in obese and repercussions on metabolism. General objective: To 

describe sleep pattern characteristics of individuals with generalized congenital lipodystrophy. 

Specific objectives: To evaluate the subjective quality of sleep; To analyze the levels of 

sleepy daytime sleepiness; Assess the presence of sleep-disordered breathing. Methods: 

Transversal study of descriptive nature and quantitative approach. The research was 

developed at the Endocrinology Service Ambulatory of the Walter Cantídio University 

Hospital (HUWC). He made use of the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Epwoth 

Sleepiness Scale (ESE) and polysomnography (PSG). The variables were described by 

median (minimum, maximum), mean. Results: Eight patients, aged between seven and 33 

years, participated in the study. All patients presented poor sleep quality (IQSP global> 5) and 

excessive daytime sleepiness was present in two participants (ESS ≥ 10). The 

polysomnographic examination identified: Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) in (6/8) 

cases. Conclusions: All patients had abnormalities in sleep, diagnosis of OSAS in the 

majority of the individuals and precocity of problems related to sleep in young individuals. 

 

 Keywords: Generalized congenital lipodystrophy. Sleep. Polysomnograph 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – Peculiaridades fenotípicas da lipodistrofia generalizada congênita................ 39 

Figura 2 – Fluxograma da seleção dos participantes do estudo....................................... 59 

Figura 3 – Mapa com representação dos pacientes procedentes de localidades fora de 

Fortaleza ......................................................................................................... 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1   Aspectos gerais do sono ...............................................................................  22 

Tabela 2 Classificação dos transtornos do sono ICSD-2............................................. 28 

Tabela 3 Características moleculares e clínicas de oito pacientes com lipodistrofia 

generalizada congênita. Fortaleza, 2017....................................................... 

 

37 

Tabela 4 Características clínicas de oito pacientes com lipodistrofia generalizada 

congênita. Fortaleza, 2017............................................................................ 

 

61 

Tabela 5 Parâmetro metabólico de oito pacientes com lipodistrofia generalizada 

congênita. Fortaleza, 2017............................................................................ 

 

63 

Tabela 6 Comorbidades de oito pacientes com lipodistrofia generalizada congênita. 

Fortaleza, 2017............................................................................................. 

 

64 

Tabela 7 Componentes do Índice de Qualidade do Sono Pittsburg de oito pacientes 

com lipodistrofia generalizada congênita...................................................... 

 

65 

Tabela 8 Característica clínica, subjetiva e objetiva do sono de oito pacientes com 

lipodistrofia generalizada congênita. Fortaleza, 2017................................. 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
AGL  Ácido graxo livre  

AGPAT  1-acilglicerol-3-fosfato aciltransferase 2 

BSCL   Seipin 

CAV1  Caveolin 1 

CIDS Classificação Internacional de Distúrbios do Sono 

CM Centímetro  

EEG Eletroencefalograma 

EMG Eletromiograma 

EOG Eletrooculograma  

ESE Escala de Sonolência Epworth 

HUWC Hospital Universitário Walter Cantídio 

IAH Índice de apneia-hipopneia 

IQSP Índice de qualidade do sono de Pittisburgh 

LGC Lipodistrofia generalizada congênita 

NREM Non Rapid Eye Movement 

NSQ  Núcleo supraquiasmático 

PSG Polissonografia  

PTRF Polymerase I And Transcript Release Factor 

RC Ritmo circadiano 

REM Rapid Eye Movement 

SaO2 Saturação arterial de oxigênio  

SAOS Sindrome da apneia obstrutiva do sono  

TG Triglicerídeo 

TGs Triglicerídeos 

TNF-α Tumor necrosis factor-α 

TTS Tempo total de Sono 

TTR Tempo total de registro  

VRN Valores de referências normativos 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE SÍMBOLOS 

> Maior que 

< Menor que 

> Igual ou Maior que 

< Igual ou Menor que 

% Porcentagem 
®

 Registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

1  INTRODUÇÃO............................................................................................ 16 

2 REVISÃO DE LITERATURA................................................................... 18 

2.1 Sono ............................................................................................................. 18 

2.1.1 Mecanismo regulador do sono e vigília ..................................................... 19 

2.1.2 Fases do sono .............................................................................................. 21 

2.1.3 Métodos para avaliar o sono ....................................................................... 23 

2.2 Relação entre transtornos do sono e complicações metabólicas ............ 28 

2.2.1 Transtornos do sono .................................................................................... 28 

2.2.2 Complicações metabólicas e sono................................................................ 32 

2.3 Lipodistrofia Generalizada Congênita ..................................................... 34 

2.3.1 Aspectos epidemiológicos ............................................................................ 35 

2.3.2 Característica molecular e Manifestações clínicas ..................................... 36 

2.3.3 Complicações metabólicas presentes na lipodistrofia generalizada 

congênita ....................................................................................................... 

 

40 

2.3.4 Tecido adiposo, metabolismo e regulação hormonal na lipodistrofia 

generalizada congênita ............................................................................... 

 

42 

2.3.4.1 Tecido adiposo e sua expressão nos genes AGAPT 2, BSCL 2, CAV1 e 

PTRF............................................................................................................. 

 

42 

2.3.4.2 Adipocinas e lipodistrofia generalizada congênita...................................... 43 

3 JUSTIFICATIVA........................................................................................ 47 

4 OBJETIVO................................................................................................... 48 

4.1 Objetivo Geral.............................................................................................. 48 

4.2 Objetivos Específicos................................................................................... 48 

5 MÉTODOS................................................................................................... 49 

5.1 Tipo de estudo............................................................................................... 49 

5.2 Local do estudo............................................................................................. 49 

5.3 Sujeitos da Pesquisa..................................................................................... 49 

5.4 Delineamento do estudo............................................................................... 50 

5.5 Coleta de Dados............................................................................................ 50 

5.5.1 Coleta de dados clínicos e sócio-demograficos........................................... 50 



 

 

5.5.1.1 Avaliação antropométrica ............................................................................. 51 

5.5.3 Avaliação do sono.........................................................................................  51 

5.5.3.1 Avaliação subjetiva do sono e da sonolência................................................ 51 

5.5.3.2 Avaliação objetiva do sono............................................................................ 52 

5.6 Análise Estatística........................................................................................ 58 

5.7 Aspectos Éticos ............................................................................................ 58 

5.8 Conflitos de Interesse................................................................................... 58 

6 RESULTADOS............................................................................................ 59 

6.1 Descrição da casuística................................................................................ 59 

6.1.1 Características sociodemográficas e clínica dos pacientes.........................  60 

6.1.2 Avaliação subjetiva do sono.......................................................................... 64 

6.1.3 Avaliação objetiva do sono............................................................................ 65 

7 DISCUSSÃO................................................................................................. 68 

8 CONCLUSÃO.............................................................................................. 74 

 REFERÊNCIA............................................................................................. 75 

 APÊNDICE A – Formulário para pesquisa    

 APÊNDICE B- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e  

Assentimento  

 

 ANEXO A- Parecer consubstanciado do CEP  

 ANEXO B- Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh   

 ANEXO C- Escala de Sonolência de Epworth  

 

 

 

 

 

 



16 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O sono é um processo biológico que apresenta alternância com períodos de vigília, 

modulado por hormônios e funções neuronais, tais como mecanismos fisiológicos que 

modificam a temperatura corporal, produção de hormônios e função cardíaca. Anormalidades 

no sono podem acarretar em má qualidade de vida e a longo prazo em doenças metabólicas e 

cardiovasculares (LUYSTER et al, 2012).  

 Os distúrbios relacionados ao sono afetam aproximadamente 45% da população 

mundial, estudos sugerem um importante problema de saúde pública global com elevada taxa 

de mortalidade e morbidade (MORGAN et al, 2015; STEPTOE; PEACEY; WARDLE, 2006; 

STRANGES; TIGBE; GOMEZ-OLIVE, 2012).  

 No Brasil, é estimado que 20 milhões de indivíduos sofrem com problemas 

relacionadas ao sono (MARTINEZ, 1999; MÜLLER; GUIMARÃES, 2007; ZANUTO et al, 

2015 ). Dentre os distúrbios do sono os que ocorrem com maior prevalência são a insônia e a 

síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) (MULLER e GUIMARÃES, 2007). A SAOS é 

a desordem respiratória do sono caracterizada por oclusão da via aérea superior oriunda de seu  

colabamento durante o sono. Estima-se que 3% das crianças e 4% dos adultos; principalmente 

com idade entre 40 a 60 anos sejam acometidos por SAOS (HIESTAND et al, 2006; O’ BRIEN 

et al, 2003; PATIL et al, 2015). 

 A SAOS tem causa multifatorial, sendo as complicações metabólicas intimamente 

relacionadas com a mesma. Estudos sugerem algumas prováveis vias metabólicas como causa 

de transtornos do sono, tais como a SAOS, resistência à insulina, hipoleptinemia e processos 

inflamatórios, porém são poucos os estudos relacionados à temática (RESNICK et al., 2003; 

SATHYANARAYANAN et al, 2015; SURANI  et al, 2015;  O’DONNELL et al, 1999; 

POLOTSKY et al, 2012; YAO et al, 2016 ). 

 Dentre os principais fatores de risco para o surgimento de problemas relacionados ao 

sono em indivíduos que apresentam alterações metabólicas destacam-se o descontrole 

glicêmico, a duração da doença e a obesidade (BERGLUND et al. 2004; CUNHA et al, 2008; 

SURANI et al, 2015). Essas observações fazem da lipodistrofia generalizada congênita (LGC) 

um interessante modelo biológico para o estudo dos mecanismos potencialmente associados ao 

desenvolvimento de distúrbios do sono, apesar de ser rara, essa doença, tem sido considerada 

um modelo metabólico humano de gordura ectópica, condição também presente na obesidade 

com evidentes repercussões metabólicas. 
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  A LGC é uma doença autossômica recessiva que cursa com ausência e /ou redução 

de tecido adiposo o que tem sido associado à presença de alterações metabólicas como 

hipoleptinemia, hipertrigliceridemia, resistência à insulina, diabetes e inflamação subclínica 

(BARRA et al, 2011; GARG, 2004; GARG, 2011; MALDERGEM, 2012; PATNI; GARG, 

2015; PONTES, 2016).  

 A hipótese do presente estudo é que essas alterações metabólicas apresentam o 

potencial de causar anormalidades do sono em pacientes com lipodistrofia generalizada 

congênita. Nesse estudo, foi descrito de forma inédita a avaliação subjetiva e objetiva do 

sono nessa condição. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

  2.1    Sono 

 

 O sono é um estado funcional cíclico e passível de reversão, essencial à vida, e se 

distingue por processos ativos e extremamente organizados. Durante o sono, ocorrem no 

organismo mudanças no parâmetro biológico e na atividade mental dos seres humanos, que 

correspondem ao comportamento de dormir, com algumas manifestações comportamentais, 

imobilidade relativa e aumento do limiar de resposta aos estímulos externos (CARSKADON; 

DEMENT, 2011; MARTINS; MELLO; TUFIK, 2001; ROETHS; TOTH, 2000). 

 Existem algumas teorias que tentam explicar a função fisiológica do sono. Dentre 

elas, destacam-se algumas, tais como: Teoria Restauradora, Teoria de Conservação de Energia e 

Teoria do Reforço e da Consolidação da Memória (CIAFALONI et al., 2008; MARTINS; 

MELLO; TUFIK, 2001; ORLIKOWSKI et al., 2009). 

 A Teoria Restauradora é uma das mais aceitas; seus proponentes afirmam que, 

durante o sono não REM (Non Rapid Eye Movement), existe uma restauração do tecido corporal 

e, no sono REM (Rapid Eye Movement) há restauração do tecido cerebral. Essa teoria se baseia 

na observação do aumento de secreção de hormônios anabólicos durante o sono, tais como o 

hormônio do crescimento, testosterona, insulina, prolactina, dentre outros, e a redução dos 

hormônios catabólicos, deste destaca-se o cortisol (CIAFALONI et al., 2008; MARTINS; 

TUFIK, 2001; ORLIKOWSKI et al., 2009). 

 A Teoria de Conservação de Energia é descrita como uma redução do metabolismo 

durante o sono, o que favorece a conservação de energia. Porém, existe uma versão que afirma 

que o sono diminui o metabolismo abaixo do gasto no período da vigília, e outra, segundo o qual 

o sono limita o gasto energético (CIAFALONI et al., 2008).  

 A Teoria do Reforço e da Consolidação da Memória, no entanto, cita apenas o sono 

REM, afirmando que hormônios e algumas substâncias químicas, como os neurotransmissores, 

auxiliam na modulação e no processo da memória (CIAFALONI et al., 2008; DRIVER; 

TAYLOR, 2000; ORLIKOWSKI et al., 2009). 

Apesar da função biológica do sono permanecer um mistério para ciência (FRANK, 

2006; SOUZA, 2016). Estudos demonstram que o sono está associado ao processo de 

aprendizagem e memória, processos cognitivos, sistemas ligados a emoções e bem-estar, funções 
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endócrinas, circulatória, renal, e digestivas (BRUNI et al., 2012; CURCIO; FERRARA; 

GENNARO, 2006; HOBSON; PACE-SCHOTT, 2002; SOUZA, 2016; WALKER, 2009). 

 Cientificamente o sono pode ser definido como um conjunto de mudanças tanto 

fisiológicas quanto comportamentais que ocorre de forma sincrônica em associação com a 

atividade elétrica cerebral característica. O sono é reversível à estimulação, sendo possível 

perceber durante o sono postura relaxada, redução ou ausência da atividade motora e aumento do 

limiar para resposta a estímulos externos (CHOKROVERTY, 2010). Em contrapartida, a vigília 

possui como característica aumento da atividade motora, oriunda da elevação da responsividade 

a estímulos externos e eventos neuroquímicos que estimula processamentos e registros de 

informações que interagem com o ambiente (CHOKROVERTY, 2010). 

 

2.1.1 Mecanismo regulador do sono e vigília  

 

 O sono e a vigília são intercalados por meio do ritmo circadiano (RC), podendo 

sofrer variações de acordo com idade, sexo e peculiaridades de cada indivíduo. O RC é regulado 

de forma homeostática envolvendo citocinas, fatores neuro humorais e endócrinos 

(CHOKROVERTY, 2010). 

 O ciclo circadiano ou ritmo circadiano é um mecanismo endógeno que comanda 

diversas relações fisiológicas periódicas do organismo humano, com duração aproximada de 24 

horas, que persiste mesmo sob condição ambiental constante, tais como luz e temperatura. 

Entretanto, estes ritmos são ajustados pelo ambiente, ou seja, apesar de serem mantidos 

independentes das condições ambientais, atuam sincronicamente com este meio. O RC controla 

uma diversidade de processos biológicos, tais como: a secreção hormonal, estado de sono e de 

vigília, temperatura corporal, desenvolvimento cognitivo, homeostase da glicose e ação 

imunitária (BERSON, 2003; KENNAWAY, 2005; SOUSA; CRUZ- MACHADO; TAMURA, 

2008; VOIGT; FORSYTH, 2013). 

  Logo após o nascimento, o RC sofre por processo de adaptação, não existindo uma 

predileção por determinado momento.  Na fase adulta, de forma gradual, o ser humano passa a 

ter diferentes parâmetros fisiológicos com oscilação regular, sendo apenas alterado quando o 

indivíduo muda os seus hábitos, como por exemplo, trabalhadores de turno (LOUZADA; 

MENNA-BARRETO, 2004). 

 O núcleo supraquiasmático (NSQ) localizado no hipotálamo anterior regula o RC, 

através da fotorrecepção realizada por células ganglionares da retina que por meio, das vias 
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eferentes neurais e humorais leva a informação de percepção de luz até a zona ventrolateral do 

NSQ sincronizando o sistema de temporalização circadiano com o tempo ambiental. O RC é 

convertido em sinais neurais ou hormonais que agem diretamente em processos metabólicos, 

fisiológicos e comportamentais, estando presente na maioria das células do corpo humano 

contribuindo com o sistema imunológico, coração, tecido adiposo, pâncreas e fígado (BERSON, 

2003; SOUSA; CRUZ- MACHADO; TAMURA, 2008).   

   O NSQ participa do ciclo sono e vigília juntamente com o impulso homeostático do 

sono (mecanismo indutor do sono). Durante o sono, o impulso homeostático do sono por meio de 

substâncias estimula e eleva a sonolência após períodos de vigília e acúmulo de adenosina 

(produto secundário do consumo de energia pelo corpo humano no decorrer do dia), acarretando 

a sensação de cansaço e sonolência que marca o início do processo do sono; na vigília o ciclo 

circadiano promove o despertar através de atividade excitatória, enquanto a unidade 

homeostática do sono é reduzida. No decorrer do dia o impulso homeostático é aumentado, bem 

como a ação excitatória circadiana é reduzida na noite resultando no sono (NEVES et al., 2013).   

A alternância dos estados sono e vigília estão relacionadas ao fotoperíodismo 

respondendo a mudança do dia e noite, ou seja, agindo de acordo a luz do ambiente durante o dia 

e no período noturno pela produção de melatonina, que por sua vez, é produzida pela glândula 

pineal, sua presença no cérebro inibe o estado de alerta e contribui para o sono, é um hormônio 

que atua tanto no início do sono quanto em sua manutenção (GOMES; QUINHONES; 

ENGELHARDT, 2010). Dessa forma, a regulação do ciclo sono e vigília podem ser prejudicadas 

por alterações nestes processos (CHOKROVERTY, 2010; NEVES et al,  2013). 

 O sistema de temporalização circadiana necessita da presença de um mecanismo 

genérico denominado de relógio circadiano molecular que atua na manutenção e geração do RC, 

alguns genes metabólicos estão diretamente associados aos genes circadianos, expressam fatores 

de regulação de lipídios, biossíntese do colesterol, carboidratos, fosforilação oxidativa e nos 

níveis séricos de glicose (CHUNG; SON; KIM, 2011; OISHI et al., 2003; PANDA et al., 2002). 

  Quando ocorre desajuste na sincronização do RC, é gerado uma mudança na 

periodicidade rítmica do ciclo. Um dos fatores exógenos para essa alteração é a alimentação, que 

quando ocorre em períodos incorretos, pode desalinhar o RC endógeno, por exemplo, resulta em 

desequilíbrio entre os ritmos centrais e periféricos, incluindo os que estão localizados no fígado. 

O desajuste no ciclo circadiano pode gerar consequências à saúde cardiometabólica e apresenta 

risco de desenvolvimento da obesidade (ARBLE; VITATERNA; TUREK, 2011; YOUNG; 

BRAY, 2007). 
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 Com alteração no RC os níveis globais de leptina ficam baixos, isso sugere que este 

hormônio responde ao ritmo circadiano endógeno independentemente de mecanismos como 

alimentação. O RC da leptina pode fornecer uma ligação entre sinais de fome, estado metabólico 

e temporização circadiana (ARBLE; VITATERNA; TUREK, 2011; SCHEER et al., 2009).  

Otway e colaboradores afirmam que a secreção de algumas adipocinas como a leptina é 

influenciada pelo RC do tecido adiposo (OTWAY et al, 2009).   

                   Perturbações no RC tem potencial de causar problemas diversos à saúde, gerando 

efeitos no metabolismo, tais como reduzir a sensibilidade à insulina, diabetes mellitus, 

obesidade, modificar a regulação da hidrólise de triglicerídeos no tecido adiposo e diminuir 

atividade lipolítica (MAURY; RAMSEY; BASS, 2010; YOSHINO; KLEIN, 2013). Sendo 

assim, existe uma crescente evidência que alterações no RC podem promover mudanças na 

regulação metabólica normal, e isso pode ocorrer por interferência ambiental ou endógena. 

 O ritmo circadiano possibilita adequar o ciclo sono e vigília à noite e ao dia, através 

de reações intrínsecas e extrínsecas do organismo humano (FERNANDES, 2006).  A evolução 

do conhecimento sobre o sono, tanto em âmbito experimental quanto na prática clínica, tornou-se 

possível, a partir do domínio sobre o registro das ondas cerebrais por meio do 

eletroencefalograma (EEG) a discriminação entre vigília relaxada e sono, bem como entre as 

suas diferentes fases (FERNANDES, 2006). 

 

2.1.2 Fases do sono  

         

O sono corresponde a dois estados biológicos distintos: um denominado de Não 

REM (NREM) e o outro de REM, assim, definidos de acordo com a presença ou ausência de 

movimentos oculares, respectivamente. A sigla REM é oriunda da língua inglesa e significa 

Rapid Eye Movement, também conhecido como sono paradoxal ou ativo; já o NREM é o sono 

sincronizado ou quieto (DEMENT; KLEITMAN, 1957; PALMA et al, 2007; WATERHOUSE; 

FUKUDA; MORITA, 2012). O sono NREM é subdividido em três estádios, o N1, N2, e N3 

(BERRY et al., 2012).   

                  A fase NREM apresenta como uma de suas características uma ligeira redução do 

tônus muscular, atividade mental mínima ou fragmentação e atenuação das funções dependentes 

do sistema nervoso autônomo (FERREIRA, 2013). Em condições normais o estádio N1 ocorre 

após um período de latência de aproximadamente dez minutos, quando a latência é muito baixa 

neste começo, é sugestivo de privação do sono ou cansaço. Esta fase é altamente sensível a 
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ruído, sendo assim, é fácil despertar um indivíduo. Em sequência ocorre o aprofundamento para 

o estádio N2, sendo mais difícil o despertar (IBER et al., 2007; BERRY et al.  2012; 

FERNANDES, 2006; MACHADO, 2015).  

         No estádio N3, que também é conhecido como delta, é mais profundo, e é 

caracterizado pela alta amplitude de ondas lentas. Em crianças até o período escolar, é comum o 

sono N3 ocorrer no final da madrugada, em geral, de menor duração e profundidade do que na 

primeira metade da noite (IBER et al., 2007). A tabela 1 representa os estádios do sono e suas 

características. 

 

Tabela 1- Aspectos gerais do sono  

Fase EEG EOG EMG Proporção 

total/Duração 

NREM 

N1 

Ondas de baixa 

amplitude e 

frequência mista 

Movimento de 

padrão lento e 

dilatação pupilar 

Atividade mais alta que 

os outros estágios e 

amplitude que pode 

variar. Redução do 

tônus muscular, 

mioclonias nas mãos e 

pés, e contração lenta 

2 a 5 % /         

1 a 7 minutos 

 

NREM 

N2 

Frequência mista com 

presença de complexo 

K e fuso do sono 

associado à excitação 

 

Movimentos 

oculares lentos e 

geralmente não 

mostra atividade 

do movimento 

ocular 

Na região do queixo os 

movimentos são 

amplamente variáveis. 

Músculo relaxado e 

temperatura corporal 

reduzida 

45 a 55% /    

30 a 60 

minutos 

NREM 

N3 

Sono delta ou ondas 

lentas 

 

Movimentos 

oculares são 

raros 

O movimento no queixo 

é de amplitude variável, 

muitas vezes menor do 

que no estágio N2 e às 

vezes tão baixo como no 

estágio REM. 

Redução do tônus 

muscular 

20 a 25% /    

15 a 20 

minutos  

 

 

 

 

REM Baixa amplitude e 

frequência mista 

Movimentos 

oculares rápidos 

Baixo momento do 

queixo 

20 a 25% /     

5 a 20 

minutos  

 
Fonte: Adaptado de Iber et al. ( 2007)  e Berry et al.  (2012)  

Legenda: eletroencefalograma (EEG); eletrooculograma (EOG); e eletromiograma (EMG); NREM: Non Rapid Eye 

Movement; REM: Rapid Eye Movement. 

 

A fase NREM está associada à redução da atividade tanto metabólica quanto do 

sistema nervoso simpático, da frequência cardíaca e pressão arterial (MATINS; MELLO; 
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TUFIK, 2001). Além disso, durante o sono NREM ocorrem atividades metabólicas, tais como, 

secreções do hormônio do crescimento, da leptina, melatonina, testosterona e antidiurético. 

Diante disso, despertares durante o estádio NREM pode interferir na regulação metabólica 

relacionada a este ciclo (FERNANDES, 2006).  

Já durante o sono REM que também é conhecido como paradoxal, ocorre padrão 

respiratório irregular com bradipneia e taquipneia, elevações intermitentes do índice metabólico, 

da atividade do sistema nervoso simpático, da frequência cardíaca e pressão arterial, 

frequentemente em níveis iguais ou maiores aos encontrados em vigília. Durante uma noite de 

sono de oito horas são realizados de 5 a 6 ciclos NREM e REM, ressalta-se que pode ocorrer o 

despertar em qualquer uma destas fases (FERNANDES, 2006; SOUZA, 2016).  

 Mudança no mecanismo gerador do sono pode repercutir diretamente na saúde dos 

indivíduos acometidos. Dessa forma, a avaliação da arquitetura do sono é de suma importância 

para detectar anormalidades neste processo. Sendo possível avaliar o sono tanto de forma 

subjetiva quanto objetiva, o que permite a detecção de transtornos e anormalidades relacionadas 

ao sono.  

 

2.1.3 Métodos para avaliar o sono  

 

O sono pode ser avaliado através de métodos subjetivos e objetivos (BERTOLAZI, 

2008).  No exame físico são incluídas as medidas de peso, altura, índice de massa corporal, 

circunferência do pescoço, pressão arterial e frequência cardíaca (NEVES et al., 2013). O crânio 

e pescoço são avaliados, com a análise da possível existência da presença de atrofia nasal, 

retrognatia, palato mole baixo, arco palatal estreito ou alto, hipertrofia tonsilar, oclusão dentária 

ruim, macroglossia, desgastes dos dentes, desvio de septo e assimetria e colapso das narinas 

(CHOKROVERTY, 2010). 

Para avaliação subjetiva do sono é utilizado usualmente o diário de sono e 

questionários, que possuem como vantagens, custo financeiro reduzido e facilidade no momento 

da aplicação. No entanto, seu uso é limitado em pacientes com capacidade intelectual baixa 

(SHELGIKAR; CHERVIN, 2013). 

  O diário do sono é um registro realizado pelo próprio indivíduo avaliado, em que 

geralmente no prazo de duas semanas são anotadas informações como, horários de dormir, 

acordar e qualidade do sono. Este diário apresenta como uma limitação à necessidade de ser 

usado durante algumas semanas o que faz necessário, disponibilidade de tempo e disciplina em 
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preenchê-lo diariamente durante o período de avaliação, já que outros questionários usados com 

a mesma finalidade do diário do sono podem ser aplicados em um único momento 

(SHELGIKAR; CHERVIN, 2013). 

 Outra forma de avaliação é o Índice de Gravidade de Insônia, questionário que 

possibilita a analise sobre o nível de percepção do sujeito com relação à insônia, contém sete 

perguntas e de acordo com a pontuação identifica: “sem evidências clínicas de insônia”; “insônia 

subliminar”; “insônia clínica leve a moderada” e “insônia grave”. Este questionário apresenta 

como limitação não permitir analise mais minuciosas do histórico de insônia dos indivíduos 

avaliados, já que avalia apenas o histórico de insônia das últimas duas semanas (SHELGIKAR; 

CHERVIN, 2013). 

                   Pode-se avaliar de forma subjetiva também a sonolência diurna excessiva por meio da 

Escala de Sonolência Epworth (ESE) que é um instrumento amplamente utilizado na prática 

clínica. A ESE é composta de oito itens que medem a probabilidade de cochilar ou adormecer 

em situações hipotéticas do cotidiano. A pontuação de cada pergunta pode variar de 0 (nenhuma 

chance) a 3 (grande probabilidade de cochilar), o escore final pode ir de 0 a 24 pontos. Uma 

pontuação ≥10 identifica indivíduos com sonolência diurna excessiva (JOHNS MURRAY, 

1991).  

 A mensuração da ESE é dada através da propensão do sono, da menor à maior, em 

situações rotineiras como: sentado e lendo; vendo televisão; sentado, quieto e em lugares 

públicos; andando de carro por uma hora sem parar, como passageiro; ao deitar-se à tarde para 

descansar quando possível; sentado conversando com alguém; sentado quieto após o almoço sem 

bebida alcoólica; e em um carro parado no trânsito por alguns minutos. Para cada uma das 

situações, o indivíduo assinala a probabilidade de cochilar ou adormecer de acordo com as 

seguintes questões: a) nenhuma chance; b) pequena chance; c) média chance; e d) grande chance. 

A classificação da sonolência excessiva é a seguinte: de zero a seis, normal; de sete a nove, 

limite; de 10 a 14, leve; de 15 a 20, moderada; e acima de 20, grave (JOHNS MURRAY, 1991). 

                  A ESE é de fácil compreensão, baixo custo, padronizado e é utilizado em diversos 

países, inclusive no Brasil, com sensibilidade de 94% e especificidade de 100% (BERTOLAZI 

et al, 2008). A ESE pode ser aplicada tanto em adultos, quanto em crianças e adolescentes. No 

estudo de Sena e colaboradores (2013) com 140 crianças e adolescentes com idade entre cinco e 

18 anos, as perguntas da ESE foram respondidas pelos pais ou responsáveis. 

                  Outro questionário que é frequentemente utilizado na prática clínica é o Índice de 

Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP) que avalia de forma subjetiva a qualidade do sono. Este 
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questionário é simples e de fácil preenchimento. O IQSP consiste em 19 questões, agrupadas em 

sete componentes de pontuação que correspondem: a qualidade subjetiva do sono, latência do 

sono, distúrbios do sono, eficiência habitual do sono, desordem do sono, uso de medicamentos 

para dormir e disfunção diurna, cada componente pode variar de 0 a 3 pontos. O escore global 

final do IQSP corresponde à soma dos escores de cada componente, e pode pontuar entre 0 a 21 

pontos, pacientes com escore global > 5 são considerados como apresentando má qualidade do 

sono (BUYSSE, 1989).   

                  O IQSP distingue os indivíduos em “bons dormidores” e “maus dormidores”. Alguns 

autores sugerem que este instrumento pode ser sensível na identificação de alguns transtornos do 

sono que afetam a sua qualidade, como também permite avaliar características do padrão do 

sono. A qualidade do sono  é um preditor de saúde, está associada a risco de problemas de saúde 

crônicos, como diabetes mellitus, hipertensão, obesidade e síndrome metabólica (ARAÚJO, 

2012).  

Na elaboração do IQSP os pesquisadores o aplicaram durante dezoito meses, em três 

grupos de indivíduos, sendo o primeiro grupo composto por 52 controles saudáveis, e que não 

apresentavam queixas relacionadas ao sono; o segundo grupo constituído por 34 pacientes 

diagnosticados com depressão e o terceiro grupo formado por 62 pacientes, que apresentavam 

Transtorno de Iniciação e Manutenção do sono e de sonolência diurna excessiva. O IQSP 

apresenta sensibilidade de 89,6% e especificidade de 86,5% (BUYSSE et al. 1989).  

 Para validação do IQSP para o Brasil, o autor Bertolazi (2008), utilizou um total de 

83 pacientes e 21 controles que responderam ao questionário e foram submetidos ao exame de 

polissonografia de noite inteira, os voluntários tinham entre 18 a 65 anos, os grupos foram 

compostos seguindo o exemplo do estudo de Buysse et al., 1989. A versão brasileira do IQSP 

possui sensibilidade de 80% e especificidade  de 68,8%.   

 O IQSP é frequentemente utilizado para medir a qualidade do sono de diversificados 

grupos, por exemplo, diabéticos, renal crônico, obesos, pacientes com transtornos psíquicos ou 

de sono e em indivíduos saudáveis. Este questionário já foi validado para diversos países, tais 

como: Espanha, China, Japão, Alemanha, Holanda, Canadá, França, Noruega e Suécia. 

(BERTOLAZI et al, 2010). O IQSP pode ser aplicado em adultos, adolescentes e crianças 

(DUARTE, 2007; ORENGO et al, 2012; SEIXAS, 2009). Orengo, et al (2012) realizou um 

estudo com crianças de cinco e dez anos e as perguntas do IQSP foram respondidas pelos pais ou 

responsáveis. O IQSP é muito utilizado em diversos estudos, medindo a qualidade do sono 
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subjetiva em diferentes grupos (CUNHA, ZANETTE, HASS, 2008), juntamente com a Escala de 

Sonolência Epworth o IQSP foi validado para o Brasil por Bertolazi (2008).  

       Para avaliação objetiva do sono as principais formas utilizadas são: actigrafia, teste de 

latência múltipla do sono e polissonografia (PSG) noturna (RODRIGUES et al, 2012).  

                  A actigrafia é um exame que por meio do dispositivo actígrafo registra os 

movimentos dos indivíduos avaliados durante um período de 24 horas, permitindo analisar os 

padrões do sono e ritmo circadianos (MORGENTALHER et al, 2007). O exame de actigrafia é 

útil para o estudo em pacientes que apresentam dificuldade para dormir em laboratório do sono, 

como criança e idoso. Todavia, a actigrafia tem como limitação a necessidade do uso contínuo 

do aparelho durante os dias de avaliação, sendo que no período do exame o actígrafo é retirado 

apenas no momento do banho (TOGEIRO, SMITH, 2005). 

A sonolência também pode ser avaliada de forma objetiva, por meio do teste de 

latências múltiplas do sono, que pode ser utilizado como parâmetro de diagnóstico para 

narcolepsia e hipersonia idiopática. Durante o procedimento do teste de latência múltipla do sono 

são realizados cinco registros de eletroencefalograma com duração de 20 minutos cada e 

intervalos de 2 horas entre os processos, o avaliado é instruído a dormir. A média das latências 

de sono das cinco etapas proporciona o resultado, juntamente com episódios de sono REM de 

forma precoce. Resultado menor que dez minutos, é indicativo de sonolência diurna (GIORELLI 

et al, 2012).                                

Das avaliações objetivas do sono o método padrão ouro para detectar distúrbios do 

sono é a polissonografia possibilita avaliar tanto o sono normal quanto o alterado (BERTOLAZI, 

2008). A PSG é utilizada desde a década de sessenta, registra variáveis fisiológicas que são 

medidas e gravadas durante o sono para posterior diagnóstico (RODRIGURES et al, 2012). A 

PSG é indicada para diagnóstico e avaliação dos transtornos do sono, desordens respiratórias do 

sono e tratamento de doenças do sono (KUSHIDA et al, 2005).  

A Academia Americana de Medicina do Sono, recomenda durante o exame de PSG o 

registro de derivações de eletroencefalograma (EEG), eletrooculograma (EOG), eletromiograma 

(EMG) de queixo e membros inferiores, sinais de fluxo de ar e de esforços respiratórios, 

saturação periférica da oxihemoglobina (SpO2), posição corporal e eletrocardiograma (ECG) 

(BERRY et al , 2012).  

  O EEG é a principal variável para detectar a vigília, despertares e as fases do sono. Já 

o EOG auxilia na identificação do início do sono, por meio do monitoramento do movimento 

lento dos olhos. Outra derivação usada na PSG é o EMG utilizado para determinar o nível do 
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tônus muscular e fornecer informações complementares sobre os movimentos do paciente e 

despertares (IBER et al, 2007).  

                   Nas crianças as medidas anatômicas são consideradas no momento de montar os 

eletrodos durante a PSG, por exemplo, os eletrodos do EMG do queixo podem precisar ser 

colocados a 1 cm de distância em vez de 2 cm como usados no adulto e o EOG a  0,5 cm 

próximo a região dos olhos em vez de 1 cm de distância como no adulto ( BECK; MARCUS, 

2009; IBER et al, 2007). 

                  Após a polissonografia os parâmetros fisiológicos do sono são avaliados por meio de 

registro da gravação do exame, e a cada período de 30 segundos, denominados de “épocas” os 

registros dos grafoelementos são analisados seguindo as normas técnicas internacionais da 

Academia Americana do Sono Manual de Estadiamento do Sono e de Eventos Associados 

(BERRY et al , 2012; IBER et al, 2007). 

       Cada época analisada na PSG permite a leitura do traçado do exame, onde para cada 

uma é atribuída uma marcação e, no caso de dois ou mais estádios na mesma época, prevalecerá 

o estádio com maior tempo de registro na página (BERRY et al , 2012; MACHADO, 2015).  

                  Alguns parâmetros para o estadiamento do sono em crianças são diferentes quando 

comparados aos usados em adultos, tais como: diagnóstico de síndrome da apneia obstrutiva do 

sono (SAOS) que é realizado quando o índice de apneia hipopneia (IAH) for > 1 evento por hora 

de sono, relacionado à dessaturação da oxihemoglobina < 92% por hora sono em crianças com 

idade menor ou igual a 12 anos (BERRY et al , 2012; CARDIORESPIRATORY SLEEP 

STUDIES IN CHILDREN, 1999; IBER et al, 2007;HADDAD; BITTENCOUR, 2013).                   

       O critério utilizado para o diagnóstico de SAOS em adultos é o índice de apneia e 

hipopneia (IAH > 5) eventos por hora e pode ser utilizado em adolescentes a partir dos 13 anos. 

A acurácia da polissonografia como diagnóstico de SAOS tanto em crianças quanto em adultos é 

um único estudo polissonografico noturno (BERRY et al , 2012; TAPIA et al, 2008 ).   

                  Anormalidades no padrão do sono podem causar prejuízo em curto ou em longo 

prazo à saúde dos afetados. Os sintomas relacionados aos transtornos do sono são comuns tanto 

em adultos quanto em crianças, podem ocorrer problemas tais como: insônia, sonolência 

excessiva diurna, incapacidade de dormir no momento desejado e eventos anormais durante o 

sono (NEVES et al, 2013). Os distúrbios relacionados ao sono são prevalentes na sociedade 

moderna, porém muitos indivíduos permanecem sem diagnóstico e tratamento (FARIAS, 2009). 
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2.2 Relação entre transtornos do sono e complicações metabólicas  

 

2.2.1 Transtornos do sono 

 

   Estima-se que 50 a 70 milhões de norte americanos sofram de transtornos do sono, 

dos quais 40 milhões são crônicos. Os efeitos em longo prazo de desordens no sono têm sido 

associados a gama de consequências deletérias para a saúde, tais como: hipertensão, diabetes, 

obesidade, depressão, ataque cardíaco e acidente vascular cerebral (FARIAS, 2009).  

  As principais queixas dos indivíduos ao procurarem atendimento médico por 

problemas relacionados ao sono estão associadas a dificuldades de iniciar e manter o sono, 

despertares frequentes no período da noite, acordar cedo, movimentos noturnos anormais, fadiga, 

sonolência diurna, irritabilidade, redução da capacidade de concentrar, ansiedade, dores 

musculares e depressão (CHOKROVERTY, 2010; NEVES et al, 2013).   

   A Academia Americana de Medicina do Sono publicou em 2005 a Classificação 

Internacional dos Transtornos do Sono (ICSD - 2), trazendo mais de 90 tipos diferentes de 

transtornos do sono (NEVES et al., 2013). Tabela 2 apresenta classificações dos transtornos do 

sono presentes na ICSD- 2. 

 

Tabela 2 – Classificação dos transtornos do sono ICSD- 2  

  Categorias  Tipos 

1. Insônia Aguda, psicofisiológica, paradoxal, 

idiopática, por doença mental, higiene 

inadequada do sono, comportamental da 

infância, por drogas ou substâncias, por 

condições medicas, não causada por 

substâncias e condição fisiológica 

conhecida, inespecífica e fisiológica. 

2.Transtornos respiratórios 

relacionados ao sono 

- Síndromes da apneia central do sono: 

primária, padrão de respiração de Cheyne-

Stokes, respiração periódica da alta 

altitude, condições médicas que não 

Cheyne-Stokes, drogas ou substâncias. e 

primária da infância (do recém-nascido). 

 

- Síndromes da apneia obstrutiva do sono: 

adulto e pediátrica. 
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- Síndromes da hipoventilação/hipoxemia 

relacionadas ao sono: alveolar não 

obstrutiva relacionada ao sono, idiopática, 

hipoventilação alveolar central congênita, 

por condições médicas, por doenças do 

parênquima e vasculatura pulmonar, por 

obstrução das vias aéreas inferiores, por 

doenças neuromusculares e da caixa 

torácica. 

 

Outros transtornos respiratórios 

relacionados ao sono: Apneia do 

sono/transtornos respiratórios 

relacionados ao sono, inespecíficos. 

3. Hipersonia de origem central não 

causada pelos transtornos do ritmo 

circadiano, transtornos do ritmo 

circadiano, transtornos respiratórios 

relacionados ao sono ou outras causas 

de sono noturno interrompido 

Narcolepsia com ou sem cataplexia, por 

condições médica e inespecífica; 

Hipersonia recorrente (Síndrome de 

Kleine-Levin, ou relacionada à 

menstruação), idiopática com ou sem 

tempo de sono prolongado; Síndrome do 

sono insuficiente induzido 

comportamentalmente, por condições 

médicas, por drogas ou substâncias, não 

causada por substâncias ou condição 

fisiológica conhecida, fisiológica, 

inespecífica. 

4. Transtornos do ritmo circadiano do 

sono 

Atraso ou avanço de fase do sono, sono 

vigília irregular, não sincronizado, jet 

Lag trabalho de turno, por condições 

médicas, outros transtornos, por drogas ou 

substâncias. 

5. Parassonias - Transtornos do despertar (do sono 

NREM): desperta confusional, 

sonambulismo ou terror noturno. 

 

- Parassonias usualmente relacionadas ao 

sono REM: Transtorno comportamental 

do sono REM (incluindo transtorno de 

sobreposição de parassonia e status 

dissociatus), Paralisia do sono isolada e 

recorrente e Transtornos de pesadelos. 

 

- Outras parassonias: Transtornos 

dissociativos relacionados ao sono, 

enurese do sono, gemido relacionado ao 

sono, síndrome da explosão da cabeça, 

alucinações relacionadas ao sono, 

transtorno do comer relacionado ao sono, 

inespecíficas, por drogas ou substâncias e 

por condições médicas. 
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6. Transtornos do movimento 

relacionados ao sono 

Síndrome das pernas inquietas, dos 

movimentos periódicos dos membros, 

câimbras de pernas relacionadas ao sono, 

bruxismo relacionado ao sono, de 

movimentos rítmicos relacionados ao 

sono, de movimento relacionado ao sono; 

inespecífico, de movimento relacionado 

ao sono, por drogas ou substâncias, de 

movimento relacionado ao sono por 

condições médicas. 

7. Sintomas isolados, variantes 

aparentemente normais e de 

importância não resolvida 

Dormidor longo ou curto, ronco, 

sonilóquio, mioclonias do início do sono 

ou benigna do sono da infância, tremor 

dos pés hipnagógicos e alternância de 

ativação dos músculos das pernas durante 

o sono, Mioclonia proprioespinal no início 

do sono ou fragmentária excessiva.  

8. Outros transtornos do sono  Fisiológicos (orgânicos), não causados por 

substância ou condição fisiológica 

conhecida e os ambientais. 
Fonte: Adaptado de American Academy of Sleep Medicine, 2005; Neves et al., 2013. 

 

        A insônia é o transtorno que ocorre com maior frequência na população, seguido da 

síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) (CHOKROVERTY, 2010; NEVES at al., 2013). 

A insônia é definida como a dificuldade de iniciar e manter o sono, múltiplos despertares 

noturnos com dificuldade para dormir novamente, sonolência, fadiga persistente durante três ou 

quatro vezes por semana, sono não reparador, por mais de um mês associado a um 

comprometimento da função diurna. A insônia pode estar associada a outros transtornos do sono 

(CHOKROVERTY, 2010; NEVES at al., 2013).  

                  Os principais fatores de risco para insônia são: o envelhecimento, sexo feminino, 

comorbidades e trabalhar em turnos. O diagnóstico é realizado com base na avaliação clínica e 

história do sono (SCHUTTE-RODIN et al, 2008). 

        A escolha do tratamento adequado para insônia depende da subclassificação e 

peculiaridade de cada indivíduo de acordo o problema, independente do tipo se é aguda ou 

crônica os objetivos do tratamento visam melhorar a qualidade, a quantidade de sono e os 

sintomas diurnos associados. Para a insônia aguda pode não existir um tratamento específico, se 

for de forma leve é aconselhado terapia para higiene do sono e comportamentais, como por 

exemplo, evitar realizar outras atividades na cama, estabelecer horários fixos para dormir e 

despertar (SCHUTTE-RODIN et al, 2008). 
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       Outro transtorno relacionado ao sono que ocorre com frequência são as desordens 

respiratórias (SATEIA, 2014). Dos distúrbios respiratórios do sono o que ocorre com maior 

frequência é a SAOS. Estima-se que aproximadamente 85% dos indivíduos com problemas 

respiratórios do sono tem SAOS (BRASS, 2011; MORGENTHALER et al, 2006).  

  As modificações da função durante o sono pode ocorrer em vários graus, sendo mais 

importante na SAOS. Nesta síndrome o indivíduo acometido apresenta pausas respiratórias 

repetidas, oriunda do colabamento da via aérea superior durante o período do sono. As pausas 

respiratórias, a oclusão das vias aéreas pode ser completa (apneia) ou parcial (hipopneia), o que 

promove uma redução de caráter transitório da saturação de oxihemoglobina, aumentando o 

esforço inspiratório e microdespertares, comprometendo a eficiência e qualidade do sono 

(TALEIRES, 2014). 

                  A patogênese da SAOS é multifatorial, inclui interação de fator anatômico e não 

anatômico, capacidade de resposta neuromuscular das vias aéreas superiores durante o sono e 

instabilidade ventilatória (ECKER et al, 2013).  

                  Durante um longo tempo, a SAOS foi considerada principalmente como um problema 

de anatomia das vias aéreas superiores, onde a estrutura craniofacial ou gordura corporal diminui 

o tamanho do lúmen da faringe, levando a uma maior probabilidade de colapso faríngeo durante 

o sono (SCHWAB et al, 2003). No período da vigilia a via aérea é mantida aberta por conta da 

atividade de músculos dilatadores da via aérea superior, mas após o início do sono, a atividade 

muscular é reduzida, e a via aérea colapsa nos pacientes com SAOS (MALHOTRA; 

LOSCALZO, 2009). Embora essa sequência ocorra em pacientes com SAOS, outros fatores 

também tem sido associados, tais como os não anatomicos e não neuromusculares, foi observado 

que  nem todos os indivíduos com SAOS apresentam anatomia da via aérea superior anormal  

(JORDAN; MCSHARRY; MALHOTRA, 2014). 

                  Outro fator que ocorre na fisiopatologia da SAOS é a instabilidade do controle 

respiratório. Quando a respiração aumenta ou diminui a atividade dos músculos dilatadores das 

vias aéreas superiores varia de acordo essa mudança, de modo que nos períodos de baixa 

frequência respiratória ocorre diminuição da atividade dos músculos dilatadores, aumentando a 

resistência das vias aéreas e promovendo o colabamento (STROHL; BUTLER; MALHOTRA, 

2012).                  

  Clinicamente como repercussão da SAOS pode ocorrer sonolência diurna excessiva, 

mudança do humor, redução no desempenho cognitivo, disfunção metabólica e maior risco de 

desenvolvimento de problemas cardiovasculares (TALEIRES, 2014). Os sinais e sintomas da 
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SAOS são: o ronco, a respiração ofegante, sonolência diurna e hiperatividade, a presença de um 

ou mais desses achados clínicos é sugestivo de SAOS (SATEIA, 2014).  

                  Para o diagnóstico de SAOS, além do índice de apneia e hipopneia (IAH) com 

valores > 5 eventos por hora de sono no adulto e < 1 evento por hora de sono em criança, é 

possível observar outras características como: presença de ronco, número de eventos 

respiratórios; saturação de oxigênio; latência para início do sono reduzida; aumento da latência 

para início do sono REM; sono fragmentado geralmente com mais de 10 despertares; sono 

superficial e eficiência do sono < 85% (GUIMARÃES, 2010).     

                  Os fatores de risco para desenvolvimento de SAOS são: obesidade, idade acima de 65 

anos, sexo masculino, mulheres após menopausa, anormalidades na anatomia óssea (retrognatia, 

micrognatia, palato alto arqueado e hipoplasia mandibular) (BRASS, 2011; CHOKROVERTY, 

2010). A SAOS ocorre com maior prevalência em pacientes com problemas cardíacos (BHAMA 

et al, 2006; CHOKROVERTY, 2010; LOGAN et al, 2001; PEDROSA, LORENZI-FILHO, 

DRAGER, 2008). 

  A maioria dos transtornos do sono está diretamente associada à hipertensão arterial, 

diabetes mellitus, resistência à insulina e obesidade (NEVES, 2013). Complicação metabólica 

pode ser preditoras de anormalidades no sono e desencadear efeitos deletérios no padrão normal 

do sono dos pacientes acometidos (RESNICK et al., 2003; SATHYANARAYANAN et al, 

2015). 

 

2.2.2 Complicações metabólicas e sono 

 

                   Sabe-se que o sono é um pré-requisito para um funcionamento saudável do 

organismo humano sendo coordenado pelo ritmo circadiano. Quando sofre alteração pode afetar 

vários sistemas do corpo humano. Em longo prazo piora do controle metabólico, déficit de 

atenção e memória. Estes combinados com doenças crônicas podem repercutir negativamente na 

vida dos indivíduos acometidos (SURANI  et al, 2015). A literatura sugere que complicações 

metabólicas também tem o potencial de fomentar o surgimento de transtornos do sono 

(O’DONNELL et al, 1999; POLOTSKY et al, 2012; RESNICK et al., 2003; 

SATHYANARAYANAN et al, 2015; SURANI  et al, 2015; YAO et al, 2016 ).   

 Surani e colaboradores afirmam que o metabolismo da glicose pode está associado à 

presença de curta duração do sono e má qualidade do sono, principalmente nos pacientes com 

deficiência de controle glicêmico, sendo um fator relevante para prevalência de anormalidades 
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do sono. Os fatores correlacionados ao surgimento de problemas no sono de pacientes com 

descontrole glicêmico podem ser: noctúria, hipoglicemia noturna, neuropatia periférica e/ou 

síndrome das pernas inquietas o que pode provocar sono fragmentado com despertar frequente 

interrompendo os estádios do sono e interferindo diretamente no padrão do sono (SURANI  et al, 

2015).  

                  Estudos sugerem que pacientes com diabetes podem apresentar alteração no controle 

central da ventilação o que pode promover o colabamento da via aérea superior durante o sono, 

afetando assim a ventilação. Os autores sugerem algumas possíveis causas para tal problema 

como: à neuropatia autonômica ou outras complicações diabéticas (RESNICK et al., 2003).  

               A resistência à insulina também tem sido associada a problemas relacionados a 

desordens no sono. A deficiência na ação da insulina pode provocar alteração no endotélio, com 

menor liberação do vasodilatador óxido nítrico e maior liberação do vasoconstrictor endotelina-

1, aumentando o tônus muscular. Esse mecanismo fisiopatologico é frequentemente observado 

em indivíduos com problemas relacionados ao sono como na SAOS (CARNEIRO et al, 2010; 

KONO et al, 2007; SCHERRER; SARTORI, 1997). 

      A deficiência na ação da insulina nos tecidos alvo como o músculo, fígado e tecido 

adiposo podem levar ao aumento de processo inflamatório crônico de baixa intensidade (VOLP 

et al, 2008). A inflamação dos tecidos  das vias aéreas superiores decorrente da hiperinsulinemia 

compensatória libera fatores de crescimento que podem levar a edema e inchaço na região 

parafaríngea e promover o colabamento durante o sono. Dessa forma, a inflamação tem sido 

associada a  fisiopatogênese da SAOS (O’DONNELL  et al, 2000; VGONTZAS et al, 2005).  

      A SAOS é considerada uma doença inflamatória crônica apesar do componente 

inflamatório ainda não está totalmente esclarecido (ARNAUD et al. (2009). Sabe-se que a 

hipoxemia intermitente causada pela SAOS leva à lesão nos tecidos e promove a liberação de  

mediadores inflamatórios como a endotelina, um potente vasoconstritor oriundo do endotelio e 

fator de crescimento endotelial vascular, bem como prejudica o mecanismo de reparação 

vascular (MAY; MEHRA, 2014; PACHECO, 2016 ). Em contrapartida, processos inflamatórios 

tem sido associados como preditor de SAOS. Nesta perspectiva, os autores argumentam que a 

inflamação sistêmica pode promover o processo de oclusão da via aérea durante o sono e 

contribuir para as manifestações clínicas observadas na SAOS (HATIPOĞLU; RUBINSTEIN, 

2003; VGONTZAS et al, 2005; VGONTZAS, 2008; WILLIAMS; SCHARF, 2007). 

Evidências histopatologicas mostram que o estreitamento da faringe de indivíduos 

com SAOS ocorre devido ao aumento da espessura de sua parede (CHEBBO et al, 2013; 



34 

 

SCHWAB et al, 1995). No entanto, este aumento da espessura da parede da faringe não é devido 

ao aumento do tamanho do espaço parafaríngeo ou por anormalidades ósseas, mas por aumento 

dos tecidos moles, isso pode ocorrer por um inchaço induzido por processo inflamatório 

(HATIPOĞLU; RUBINSTEIN, 2003).  

      A inflamação sistêmica contribui para o estreitamento e colabamento das vias aéreas 

superiores e disfunção muscular na SAOS. Esse processo de oclusão das vias aéreas superiores 

ocorre pela ativação dos neutrófilos e monóscitos e citocinas pró inflamatórias, TNF- α e IL6 

que podem desempenhar papel na patogênese da SAOS (HATIPOĞLU; RUBINSTEIN, 2003). 

                  Outro mecanismo que relaciona anormalidade metabólica como preditora de SAOS 

tem sido sugerido devido a estudos realizados em animais, em que indicam que a hipoleptinemia 

pode está associada a patogênese da SAOS (O’DONNELL et al, 1999; POLOTSKY et al, 2012; 

YAO et al, 2016). Uma pesquisa realizada com ratos C57BL / 6J-Lepob que apresentam 

mutação em que pré dispõe a hipoleptinemia nesses animais,  observou que a hipoleptinemia 

pode provocar o colabamento das vias aéreas superiores durante o sono e resultar em alteração 

no controle neuromuscular, sugerindo que essa propensão podem desempenhar um papel vital na 

patogênese da SAOS (POLOTSKY et al, 2012). 

                  Estudos sugerem que indivíduos com problemas metabólicos podem apresentar 

distúrbios do sono (O’DONNELL et al, 1999; POLOTSKY et al, 2012; RESNICK et al., 2003; 

SATHYANARAYANAN et al, 2015; SURANI  et al, 2015; VGONTZAS et al, 2005). Sendo 

assim, os pacientes com lipodistrofia generalizada congênita (LGC) são um interessante modelo 

biológico para o estudo de possíveis mecanismos presentes nas anormalidades metabólicas como 

causa de transtornos do sono, já que a LGC, tem sido considerada modelo metabólico humano de 

gordura ectópica com graves repercussões metabólicas.  

 

2.3 Lipodistrofia Generalizada Congênita  

 

            Lipodistrofia é um termo utilizado para descrever um grupo heterogêneo de 

desordens metabólicas que apresenta como peculiaridade a perda completa ou parcial de tecido 

adiposo corporal. As complicações da doença estão relacionadas à magnitude da perda de 

gordura, sendo frequentemente, observado nos pacientes: resistência à insulina, 

hipertrigliceridemia e esteatose hepática (FIORENZA; CHOU; MANTZOROS, 2011; GARG, 

2004; GARG; AGARWAL, 2009; VILAR, 2003). Clinicamente a lipodistrofia pode apresentar-
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se na forma adquirida ou hereditária e ser classificada como parcial ou generalizada de acordo 

com o seu acometimento (GARG, 2004; PATNI; GARG, 2015; VILAR, 2003).  

                  A lipodistrofia adquirida ocorre com maior prevalência e não existe uma origem 

genética direta para redução do tecido adiposo. Geralmente sua manifestação está associada a 

diferentes fatores que podem ser desconhecidos, medicamentosos ou mecanismos autoimunes 

(GARG, 2011; MISRA; GARG, 2004; VILAR, 2003). A lipodistrofia  adquirida parcial, a perda 

de gordura se inicia na face seguindo por acometimento nas regiões do pescoço, membros 

superiores, tórax e abdômen. Com exceção de hepatomegalia, acometimento metabólico é raro. 

Entretanto, na adquirida generalizada pode apresentar acometimentos como resistência à 

insulina, acantose nigricans, hipertrigliceridemia, esteatose hepática, hipoleptinemia e 

hipoadiponectinemia (FIORENZA; CHOU; MANTZOROS, 2011; MISRA, GARG, 2003). 

            Assim como na lipodistrofia adquirida, a lipodistrofia hereditária pode ser 

caracterizada como parcial ou generalizada. A lipodistrofia hereditária parcial se apresenta com 

diferentes subtipos a depender do gene afetado, e é uma condição rara (CAO; HEGELE, 2000; 

LEÃO et al., 2011).   

        A lipodistrofia generalizada congênita ou Síndrome Berardinelli Seip é a principal 

forma herdada de lipodistrofia (CAPEAU et al., 2006). Foi descrita pela primeira vez, em 1954, 

pelo brasileiro endocrinologista Waldemar Berardinelli. Posteriormente, no ano de 1959, na 

Noruega, o estudioso Dr. Seip realiza a descrição de indivíduos com características clínicas 

semelhantes às dos pacientes de Berardinelli. Dessa forma, a denominação de Síndrome 

Berardinelli Seip é consagrada. Os dois autores descrevem esta doença como uma lipodistrofia 

com presença de déficit metabólico e anormalidades endócrinas (BERARDINELLI, 1954; 

GARG, 2004; PATNI; GARG, 2015; SEIP, 1959).  

 

2.3.1 Aspectos epidemiológicos  

                 

                  A lipodistrofia generalizada congênita é uma condição rara, de transmissão 

autossômica recessiva, presente em grupos étnicos variados, com prevalência mundial de 1 para 

10 milhões de nascidos vivos. Entretanto, estudiosos acreditam que, de cada quatro casos da 

doença apenas um é notificado (ARAÚJO; RAMOS; BORGES, 2013; BARRA et al., 2011; 

GARG, 2004). A literatura apresenta cerca de 500 relatos de pacientes com LGC e a maioria dos 

casos diagnosticados foi do Líbano, Escandinávia e Brasil (GARG, 2004; NOLIS, 2014; PATNI; 

GARG, 2015). 



36 

 

       Estimativas indicam que o Brasil tem aproximadamente 100 pacientes em 

acompanhamento em serviços especializados do país, no entanto nem todos os casos são 

publicados (FIGUEIREDO FILHO et al., 2004;  GOMES et al., 2004;  RÊGO et al., 2010).       

O Brasil apresenta um predomínio de notificações de pacientes com lipodistrofia generalizada 

congênita principalmente na região Nordeste (FARIA et al., 2009). A LGC ocorre em pelo 

menos duas regiões distintas do país, sendo identificadas 15 famílias no Rio Grande do Norte, 

localizado na região Nordeste e duas famílias na região Sudeste, no estado de Minas Gerais 

(GOMES et al, 2004).  

       Estudos indicam que os casamentos consanguíneos estão associados com uma maior 

prevalência de doenças recessivas autossômicas (ALVAREZ; QUINTEIRO; CEBALLOS, 2011; 

WOODS et al., 2006), portanto, o elevado número de casos de lipodistrofia generalizada 

congênita na região nordeste pode ser decorrente de endogamia. 

 

2.3.2 Característica molecular e Manifestações clínicas  

 

                   Conhecer a base molecular das mutações que originam a lipodistrofia generalizada 

congênita é de fundamental importância, pois possibilita entender melhor o seu mecanismo de 

desenvolvimento, bem como realizar mapeamento genético em familiares com maior 

probabilidade de sofrerem a mutação. Quatro subtipos genéticos diferentes de LGC foram 

descritos na literatura, a mutação nos genes AGPAT2 e BSCL 2 são responsáveis por 95% dos 

casos notificados, tipo 1 e tipo 2 respectivamente. A tipo 3 está associada à mutação de CAV1 e a 

tipo 4 de PTRF (MALDERGEM, 2012; RODRIGUEZ; MASTRONARDI; PAZ-FILHO, 2015).  

                  A LGC tipo 1 resulta da mutação no gene que codifica 1-acilglicerol-3-fosfato 

aciltransferase 2 BSCL1/AGPAT2; a tipo 2 ocorre por mutação no gene que codifica seipin 

BSCL2/ Seipin; a tipo 3 foi detectada em um paciente e estudos apontam ser devido a uma 

alteração homozigótica no gene que codifica a caveolin BSCL3/CAV1(Caveolin1); e a tipo 4 

resultado no gene que codifica a polimerase I e fator de libertação de transcrição BSCL4/PTRF 

(polymerase I and transcript release factor), foi identificado em 30 pacientes (PATNI; GARG, 

2015).  

                  O tipo 2 é a forma mais grave da LGC, os indivíduos nascem com ausência de tecido 

adiposo em todo o corpo, diferente dos outros três subtipos da doença, já que apresentam gordura 

mecânica preservada. Além disso, os indivíduos com os tipos 3 e 4 tem preservação de gordura 

na medula óssea, ausente no tipo 1 e 2 (GARG, 2011; HAYASH et al., 2009; KIM et al., 2008).  
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                  Garg (2011) classificou a lipodistrofia generalizada congênita em quatro subtipos de 

acordo com a base molecular. A tabela 3 apresenta as peculiaridades moleculares e clínicas dos 

genes que codificam a LGC. 

 

Tabela 3- Características moleculares e clínicas da lipodistrofia generalizada congênita. 
 

Fonte: Adaptando de Garg (2011); Nolis (2014) e Patni, Garg (2015).   

 

 

                  Os quatro subtipos de lipodistrofia generalizada congênita apresentam como 

característica em comum, redução ou ausência do tecido adiposo no corpo, o que acarreta 

Subtipo Gene com 

mutação/lócus/ 

codificação 

Função do gene Consequência da 

mutação 

Manifestações 

clínicas 

BSCL1 AGPAT2/ 

9g34.3 / 

1-acilglicerol-3-

fosfato 

aciltransferase 2 

Biossíntese de 

triglicerídeos e  

catalisa a 

formação de 

ácido fosfatídico.  

Pode prejudicar  

biossíntese 

triglicérides e de 

fosfolipídios nos 

adipócitos e resultar 

em lipodistrofia.  

 

Distribuição de 

gordura corporal 

característica, 

carência de tecido 

adiposo 

metabolicamente 

ativo e lesões líticas 

no esqueleto 

apendicular. 

BSCL2 BSCL2 Seipin/ 

11q13/ proteína 

seipina 

Regulação da 

homeostase de 

lipídios 

e adipogênese em 

períodos de 

excesso de 

energia. 

Dificultar a 

adipogênese. 

Ausência de tecido 

adiposo, 

cardiomiopatia, 

retardo mental leve, 

teratozoospermia e 

espasticidade rara. 

BSCL3 CAV1/ 

7q31. 3/ caveolin 

Ligação, 

transporte e/ou 

armazenamento 

de ácidos graxos 

e colesterol, 

aumentar a 

sinalização de 

insulina. 

Incapacidade de 

aumentar a 

sinalização de 

insulina. 

Tecido adiposo 

metabolicamente 

ativo ausente, baixa 

estatura, 

hipocalcemia e 

resistência à 

vitamina D. 

 

BSCL4 PTRF/ 

17q21/ 

PTRF (também 

conhecido como 

cavin-1) 

Biogênese das 

cavéolas e regula 

expressão de 

caveolin 1 e 3 

Perda de função da 

caveolina 1 e 3 e  

incapacidade de 

aumentar a 

sinalização de 

insulina. 

 

Inicio tardio, tecido 

adiposo 

metabolicamente 

ativo ausente, 

osteopenia, miopatia 

congênita, 

cardiomiopatia, 

arritmias cardíacas e 

esteatose pilórica. 
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complicações metabólicas que favorece a maioria das manifestações clínicas presentes nos 

indivíduos com a doença (CARDONA-HERNÁNDEZ; SUÁREZ-ORTEGA; TORRES, 2011; 

GARG, 2004).  Além dos quatro genes identificados, a literatura apresenta a descrição de casos 

de indivíduos com características fenotípicas semelhantes aos pacientes com LGC que 

apresentam mutações nos genes PPARG e FOS (DYMENT et al., 2014;  KNEBEL et al., 2013).  

                  Os indivíduos com lipodistrofia generalizada congênita geralmente podem ser 

diagnosticados logo após o nascimento ou posteriormente, na primeira infância apresentam um 

crescimento linear acelerado, idade óssea avançada, apetite voraz, redução quase que total de 

tecido adiposo no corpo e uma proeminência muscular excessiva. A ausência de gordura no 

corpo pode levar ao seu acúmulo patológico em outros órgãos, tais como, no fígado (GARG, 

2004; GARG, 2011; MALDERGEM, 2012).  

                  Estudos mostraram que a lipodistrofia generalizada congênita no sexo feminino pode 

manifestar-se com hirsutismo, clitoromegalia, períodos irregulares na menstruação e 

frequentemente se observa ovários policísticos. No sexo masculino a fertilidade é normal 

(GARG, 2011; MALDERGEM, 2012). De acordo com Barra et al. (2011) ocorre um predomínio 

de casos no sexo feminino de infertilidade. 

                  Dos sintomas desta síndrome, diabetes mellitus, hiperlipidemia e esteatose hepática 

representam um sério desafio na terapia dos pacientes com LGC, pois os sujeitos com a doença 

apresentam potencial elevado de desenvolver nefropatia diabética, retinopatia, neuropatia e 

ataques recorrentes de pancreatite aguda, que são causas de morbidade e mortalidade entre esses 

pacientes (GARG, 2011).  

                  Os indivíduos com LGC têm uma maior probabilidade de desenvolver resistência à 

insulina e consequentemente o diabetes mellitus. Isso ocorre geralmente na faixa etária de 15 e 

20 anos. Frequentemente, é observada a presença de hipertrigliceridemia, hepatomegalia 

secundária a esteatose hepática, hipertrofia muscular, acanthosis nigricans, linfadenomegalia, 

hérnia umbilical, lesões ósseas, preservação de gordura na face interna da mão, plantas dos pés, 

couro cabeludo, cardiopatia hipertrófica, flebomegalia, retardo mental, macroglossia, 

organomegalias e aumento das extremidades das mãos, pés e mandíbula (BARRA et al., 2011; 

GARG, 2004; MALDERGEM, 2012, RÊGO et al., 2010). Na figura 1 é possível observar 

algumas peculiaridades fenotípicas de uma paciente com lipodistrofia generalizada congênita. 
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    Figura 1- Peculiaridades fenotípicas da lipodistrofia generalizada congênita 

 

 

 Fonte: banco de dados da pesquisa, 2016. 

Notas: Paciente R.M T. feminino, 8 anos. A: gordura na face reduzida; B: acanthosis nigricans na região cervical e 

axilar; C: perda de gordura nas mãos; D: hipertrofia muscular E: perda de gordura nos pés; F: telarca. 
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      O diagnóstico da lipodistrofia generalizada congênita é estabelecido pelos achados 

clínicos e deve ser confirmado por testes genéticos. Os critérios para o diagnóstico clínico 

incluem: lipodistrofia de forma generalizada em face, membros e troncos, hepatomegalia, 

hipertrigliceridemia e resistência à insulina (MALDERGEM, 2012).  

      Critérios essenciais para o diagnóstico clínico da LGC é composto por ausência de 

gordura corporal e musculatura extrema presentes desde o nascimento ou logo após, padrão de 

distribuição de gordura corporal característico ao exame físico e confirmado pela ressonância 

nuclear magnética, acanthosis nigricans, hérnia umbilical, hirsutismo, hiperinsulinemia pós-

prandial, diabetes mellitus na adolescência, hipertrigliceridemia e, diagnóstico molecular por 

meio do estudo da genotipagem (GARG, 2000; PATNI; GARG, 2015).   

  

2.3.3 Complicações metabólicas presentes na lipodistrofia generalizada congênita  

 

                  As complicações metabólicas na lipodistrofia generalizada congênita estão 

diretamente associadas à quantidade de tecido adiposo presente no corpo e armazenamento 

eficaz de triglicerídeos (PATNI; GARG, 2015). De acordo com Haque e colaboradores, a 

extensão da perda de gordura determina a gravidade dos acometimentos metabólicos nos 

pacientes com LGC, que podem apresentar resistência à insulina, diabetes mellitus, dislipidemia 

e esteatose hepática (HAQUE et al, 2002).  

                  Os pacientes que não foram afetados com ausência total de tecido adiposo tem 

capacidade de armazenar uma quantidade limitada de triglicerídeos (TG) nos depósitos de 

gordura. O excesso de TG pode levar a seu acúmulo em músculos esqueléticos e fígado, 

favorecendo a resistência à insulina, e consequente hiperinsulinemia que ocorre como forma de 

compensar essa resistência para manter a euglicemia. Este processo dá início a amiloidose e 

atrofia das células beta que torna a hiperglicemia evidente, assim como no diabetes tipo 2 

(GARG, 2004). 

                   Sabe-se que em condições normais os TG exógenos são transportados pelos 

quilomícrons fornece ácidos graxos livres (AGLs) para o tecido adiposo, fígado e músculo para 

armazenamento e metabolismo. Nos indivíduos com LGC por apresentarem carência e/ou 

ausência de adipócitos o armazenamento de TG é limitado, dessa forma, o excesso de 

triglicerídeos é armazenado em região ectópica, como fígado e músculo esquelético. 

Consequentemente esse armazenamento em local ectópico favorece a resistência à insulina e 
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complicações associadas (PATNI; GARG, 2015). O aumento de AGLs circulantes tem o 

potencial de causar efeitos sistêmicos, como aumento de citocinas pró-inflamatórias e estresse 

oxidativo (MCCALL et al., 2010; ROCKENFELLER et al, 2010). 

       Estudos sugerem que a inflamação subclínica crônica e o estresse oxidativo podem 

promover ativação da apoptose via mitocondrial e estresse de retículo endoplasmático 

(ROCKENFELLER et al, 2010). Além disso, a elevação dos níves séricos de AGLs pode 

promove redução do óxido nítrico que tem um papel determinante para o bom funcionamento 

vascular, por ser o vasodilatador principal responsável pela vasodilatação dependente do 

endotélio e também por possuir funções adicionais como inibidor da agregação plaquetária e da 

expressão de moléculas de adesão, redução do óxido nítrico promove um aumento na produção 

de ânion superóxido pelo endotélio (STEINBERG, 1997; MASI; SILVA, 2009). Assim, o 

aumento do conteúdo de lipídeos plasmáticos é um fator de lipotoxicidade vascular, promovendo 

disfunção do endotélio (MATTEM; HARDIM, 2007; MASI; SILVA, 2009).  

                  A concentração elevada de triglicerídeos em circulação no corpo e o armazenamento 

de gordura ectópica podem promover graves problemas metabólicos, tais como: a esteatose, 

fibrose e cirrose com o avançar da doença. A dislipidemia favorece a arteriosclerose e doenças 

cardiovasculares, e pode acometer outros órgãos, como o pâncreas, já que a hipertrigliceridemia 

pode causar pancreatite aguda (BELTRAND et al., 2010; CAPEAU et al., 2006). 

                  Garg (2004) sugere que a presença de síndrome do ovário policístico, acantose 

nigricans nos pacientes com LGC podem estar associadas com os efeitos da hiperinsulinemia, 

por meio de receptores de insulina ou indiretamente, através da ligação entre a insulina e os 

receptores do fator de crescimento.   

      Ressalta-se que deficiência na ação da insulina nos tecidos alvo como o músculo, 

fígado e tecido adiposo podem levar ao aumento do processo inflamatório crônico de baixa 

intensidade (VOLP et al, 2008). A inflamação dos tecidos  das vias aéreas superiores decorrente 

da hiperinsulinemia que libera fatores de crescimento que podem levar ao edema e inchaço na 

região parafaríngea e promover o colabamento durante o sono (O’DONNELL  et al, 2000; 

VGONTZAS et al, 2005).  

                 Os pacientes com lipodistrofia apresentam comprometimento metabólico semelhante 

aos apresentados em indivíduos obesos. A redução da gordura corporal na lipodistrofia 

generalizada congênita pode ser oriunda de uma anormalidade no desenvolvimento e/ou 

diferenciação do tecido adiposo por consequência de mutação genética (AGARWAL; GARG, 

2006).  
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2.3.4 Tecido adiposo, metabolismo e regulação hormonal na lipodistrofia generalizada 

congênita  

 

2.3.4.1 Tecido adiposo e sua expressão nos genes AGAPT 2, BSCL 2, CAV1 e PTRF  

 

                  O excesso e a carência do tecido adiposo repercutem de forma negativa para o 

metabolismo, em demasia ou em deficiência ocorre síndrome metabólica semelhante, tais como, 

a resistência à insulina, hiperglicemia, dislipidemia e hipertensão. O mecanismo de 

desenvolvimento das complicações metabólicas na obesidade e na lipodistrofia generalizada 

congênita estão diretamente relacionados com a quantidade de gordura corporal (GRUNDY, 

2004; KERSHAW; FLIER, 2004). 

                  O tecido adiposo é o principal reservatório energético do corpo humano, é um 

isolante térmico, órgão endócrino e participa de várias etapas do metabolismo lipídico que 

podem ser classificadas em lipogênica e lipolítica, sendo que na primeira ocorre a biossíntese, 

incorporação e armazenamento de triglicerídeos e na segunda acontecem a liberação de ácidos 

graxos livres e glicerol, respectivamente.  Ao depender do local de origem do tecido adiposo é 

possível observar diferença na ação lipolítica ou lipogênica (FONSECA et al., 2007; 

KERSHAW; FLIER, 2004). 

       Em condições normais o triglicerídeo exógeno incorpora nos quilomicrons, que por 

sua vez, migram para corrente sanguínea e ao encontrar a lipoproteína lípase degrada o TG e 

libera ácido graxo livre para o tecido adiposo, fígado e músculo. Os adipócitos guardam o 

excesso de TG e, assim, uma menor quantidade chega para o fígado e músculo esquelético. No 

músculo esquelético o TG é oxidado para obtenção de energia, no tecido adiposo é armazenado, 

e no fígado pode ser oxidado para fornecer energia ou ser precursor da síntese de corpos 

cetônicos e exportados para outros tecidos. Durante privação de energia, o TG armazenado é 

libertado a partir dos adipócitos para fornecer AGLs para outros órgãos (NELSON; COX, 2014; 

PATNI; GARG, 2015).  

      Os indivíduos que possuem adiposidade generalizada ou de forma regional tem 

limitação em armazenar TG exógeno que acabam sendo depositados em outros locais, tais como, 

fígado e músculo esquelético. Além disso, a lipólise do TG armazenado nos adipócitos aumenta 

o fluxo de ácido graxo livre e acúmulo em locais ectópicos o que pode fomentar ao surgimento 

de resistência de insulina (GARG, 2004; PATNI; GARG; 2015).  



43 

 

                  Os genes que sofrem mutação na LGC fazem parte do processo metabólico humano.  

As AGPATs estão envolvidas na biossíntese de TG e fosfolipídios de glicerol-3-fosfato, 

canalizam a acilação de ácidos graxos nas sn-2 e converte ácido lisofosfatídico em ácido 

fosfatídico, e é altamente expressa no tecido adiposo, sua deficiência pode causar lipodistrofia, 

limitando triglicerídeos ou a biossíntese de fosfolipídio. A proteína codificada pelo BSCL 2 a 

seipin pode participar da formação de gotículas de gordura e na diferenciação de adipócitos. A 

caveolin 1 liga-se aos ácidos graxos e desloca-os para gotículas lipídicas. A PTRF está envolvida 

na biogênese de cavéolas e regula a expressão caveolin 1 e 3 (GARG, 2011; PAYNE et al., 

2008; TAKEUCHI;  REUE, 2009; SZYMANSKI et al., 2007). 

                  Outra função do tecido adiposo é a secreção de hormônios que são denominados de 

adipocinas, que por sua vez, apresentam uma diversidade de funções, tais como, proteínas 

associadas ao sistema imune, a fatores de crescimento, via alternativa de complemento, 

angiotensinogênio, coagulação sanguínea como inibidor do ativador de plasminogênio 1, 

angiogênese com o fator de crescimento endotelial vascular e na homeostase glicêmica com a 

adiponectina, resistina, visfatina e leptina (FONSECA, 2007).  

 

2.3.4.2 Adipocinas e lipodistrofia generalizada congênita  

 

       As adipocinas têm suas funções relacionadas a processos fisiológicos e 

fisiopatológicos, a sua formação está associada a estímulos inflamatórios e condições de 

hipertrofia e/ou hiperplasia dos adipócitos, sofrem alteração na obesidade e na síndrome 

metabólica (BASTARD et al, 2006; GREENBERG; GUIMARÃES et al, 2007; SANTOS; 

TORRENT, 2010). Em indivíduos com lipodistrofia generalizada congênita é observada redução 

dos níveis séricos de adiponectina e leptina, que são duas adipocinas com significante 

repercussão metabólica (BELTRAND et al., 2010; GARG, 2004; HAQUE, et al., 2002; 

JAQUET, et al. 1999; PATNI; GARG, 2015; ROCHA; 2008).  

          Adiponectina é uma proteína codificada pelo gene ADIPOQ, localizado no 

cromossoma 3q27, cuja região está associada ao diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. Esta 

adipocina, é produzida exclusivamente, pelo tecido adiposo, apresenta como funções o aumento 

da sensibilidade à insulina no músculo e fígado, além de elevação da oxidação de ácidos graxos 

em diferentes tecidos como fibras musculares (COELHO; OLIVEIRA; FERNANDES, 2013; 

FRUEBIS et al., 2001; KERSHAW; FLIER, 2004; LACLAUSTRA; CORELLA; DORDOVAS, 

2007). Foram identificados dois receptores de adiponectina o Adipo R, 1 e 2, que são diferentes 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Takeuchi%20K%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reue%20K%5Bauth%5D
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estruturalmente e funcionalmente, a 1 é expressa primeiro no músculo esquelético e a 2 no 

fígado (COELHO; OLIVEIRA; FERNANDES, 2013; KERSHAW; FLIER, 2004; YAMAUCHI 

et al. 2003).  

                  A adiponectina possui efeitos antidiabético, anti-inflamatório e antiaterogênico, 

regula a homeostase dos lipídios e da glicose hepática, potencializa a ação da insulina em nível 

hepático, aumenta a sensibilidade à insulina, induz a oxidação de gorduras, diminui os 

triglicerídeos no fígado e músculo (COSTA; DUARTE, 2006; KERSHAW; FLIER, 2004).  

       Os efeitos vasculares da adiponectina são diversos, tais como aumento da 

vasodilatação do endotélio dependente e independente, inibição da expressão do fator de necrose 

tumoral (TNF- α), diminuição dos efeitos de fatores de crescimento na musculatura lisa vascular, 

estimulo da angiogênese, e a transformação de macrófagos em células espumosas e a expressão 

de moléculas de adesão no endotelio (FANTUZZI, 2005; FONSECA, 2007; GOLDSTEIN; 

SCALIA, 2004).  

      Na obesidade e na lipodistrofia quando ocorre resistência à insulina os níveis séricos 

da adiponectina são reduzidos, existe uma relação inversamente proporcional entre adiponectina 

e resistência à insulina (COSTA; DUARTE, 2006; COELHO; OLIVEIRA; FERNANDES, 

2013; FRUEBIS et al., 2001; GREENBERG; OBIN, 2006; KERSHAW; FLIER, 2004).  

       Os níveis reduzidos de adiponectina na corrente sanguínea são associados a risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, já que a presença deste hormônio parece proteger 

o endotélio vascular dos processos de aterosclerose (COSTA; DUARTE, 2006; GUIMARÃES et 

al, 2007; KERSHAW; FLIER, 2004).   

                  Estudos realizados em pacientes com diagnóstico de apneia obstrutiva do sono 

observou redução dos níveis de adiponectina nesses indivíduos. Além disso, foi demonstrado que 

este hormônio pode ser usado como um marcador da gravidade da SAOS (MUTAIRI et al., 

2014; NAKAGAWA  et al., 2008; YE et al, 2007). 

                  As ações da adiponectina dependem de sua concentração no sangue e da 

especificidade do tecido (PARK et al. 2004).  Este hormônio não tem elevadas flutuações na 

circulação, demonstrando assim, que a sua liberação não ocorre de forma aguda, e sim regulada 

por alterações metabólicas de longo prazo. É secretada de acordo com o ritmo circadiano com 

variações diurnas, reduzida durante o período noturno e elevada pela manhã (DELPORTE et al., 

2002; GIL-CAMPOS; CAÑETE; GIL, 2004).            

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nakagawa%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18198351
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                 Adiponectina também regula energia através da ativação da proteína quinase no 

hipotálamo, onde é localizado o Adipo R1 e R2 juntamente com o receptor da leptina ObR, 

estimulando o apetite e redução de gasto energético (KUBOTA et al., 2007).  

                  A leptina nos pacientes com LGC é encontrada em níveis baixos, apresentando assim, 

um potencial de originar uma série de comprometimentos metabólicos como, apetite voraz, 

resistência à insulina e a hipertrigliceridemia (BARRA et al., 2011). 

                  A leptina foi descrita pela primeira vez na literatura no ano de 1994 por Zhang e 

colaboradores. É uma proteína produto do gene Ob, localizada no cromossomo 7q31. 3. 

(FONSECA, 2007; GUIMARÃES, 2007; ZHANG et al, 1994). A biossíntese da leptina e sua 

liberação são reguladas por sinais parácrinos, endócrinos e neuroendócrinos que incidem sobre o 

adipócito (FRUHBECK et al., 2001).  

 Fatores endócrinos e metabólicos contribuem para regulação e transcrição da leptina, 

como a insulina que tem relação diretamente proporcional aos níveis de leptina. Os níveis de 

leptina são aumentados pelos glicocorticoides, estrógenos, citocinas inflamatórias e quadros de 

infecção aguda, e reduzidos em baixas temperaturas, estimulação adrenérgica, fumo, e pelos 

hormônios de crescimento, tireoidianos e melatonina (FONSECA, 2007).  

 As funções da leptina são diversas, tais como: lipostática como mensuradora de 

armazenamento lipídico no organismo; modula a reprodução; a angiogênese; resposta imune; 

pressão sanguínea; osteogênese; auxilia no balanço energético; manutenção do eixo reprodutivo; 

sinaliza o sistema nervoso central sobre estoques corporais de energia; eleva a oxidação lipídica 

no músculo esquelético e diminui a síntese de triglicerídeos no fígado. Anormalidade nesta 

adipocina está ligada a hipogonadismo hipotalâmico, comprometimento no ciclo menstrual da 

mulher, no aumento da produção de citocinas, a adesão e fagocitose em macrófagos e a 

proliferação de células T (FONSECA, 2007; FRUHBECK et al., 2001). 

                  A leptina funciona como sinalizadora da massa gorda presente no organismo, na 

ingestão alimentar e termogênese fazendo parte do controle e balanço dos lipídios nos tecidos. 

Os níveis séricos de leptina estão diretamente relacionados com a reserva de tecido adiposo, 

sendo assim, no caso de lipodistrofia ocorre uma diminuição deste hormônio. Sua secreção 

ocorre de forma circadiana, com níveis elevados no período da noite e início da manhã 

(CONSIDINE et al ., 1996; EVA et al., 2014; FONSECA, 2007; MINOCCI et al., 2000). 

                  A leptina reduz o apetite a partir da inibição da formação de neuropeptídeos 

associados ao apetite, como o neuropeptídeo Y, e aumento da expressão de neuropeptídeos 
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anorexígenos. Níveis baixos de leptina indicam baixa reserva de tecido adiposo e induzem 

hiperfagia (AHIMA et al., 1996). 

                  A redução da leptina tem o potencial de favorecer ao surgimento da fisiopatologia da 

resistência à insulina, do diabetes mellitus, da esteatose hepática e da dislipidemia com marcante 

hipertrigliceridemia presentes nos indivíduos com lipodistrofia generalizada congênita (BARRA 

et al, 2011).  
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3 JUSTIFICATIVA  

 

                  Estudos têm demonstrado que complicações metabólicas pré-existentes apresentam o 

potencial de ocasionar o surgimento de desordens do sono. Os principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de anormalidades no sono em pacientes com problemas metabólicos são: o 

descontrole glicêmico, a duração da doença e obesidade. Diante disso, os pacientes com 

lipodistrofia generalizada congênita possuem um mecanismo propício para o estudo da relação 

entre complicações metabólicas e desenvolvimento de distúrbios do sono, pois apesar de ser rara, 

tem sido considerada um modelo biológico humano de armazenamento ectópico de gordura, 

condição também observada em indivíduos obesos e com repercussões metabólicas.  

                   O estudo do sono dos pacientes com lipodistrofia generalizada congênita é 

importante, pois permite observar características subjetivas e objetivas do sono em uma 

população não obesa, porém com presença de anormalidades metabólicas.   

 Sabe-se que a lipodistrofia generalizada congênita faz parte do grupo de doenças 

raras, estudos são realizados em diferentes regiões do mundo para melhor compreensão dessa 

síndrome (AKINCI et al, 2016; FIGUEIREDO FILHO et al., 2004;  GOMES et al., 2004;  

PATNI, GARG, 2015; RÊGO et al., 2010). Entretanto, um aspecto importante e que necessita 

ser abordado devido a sua relevância é o sono e suas possíveis repercussões. Todavia, pesquisas 

relacionadas à avaliação do sono nos pacientes com lipodistrofia generalizada congênita são 

escassas.  

                  Diante do observado na literatura e das necessidades dos pacientes com lipodistrofia 

generalizada congênita, verificou-se que novos estudos somados ao uso de escala para 

quantificação subjetiva de sonolência diurna, instrumento para avaliação subjetiva da qualidade 

do sono e avaliação objetiva por meio da polissonografia são fundamentais para o 

aprofundamento científico do tema o que poderá favorecer a respaldar programas de intervenção, 

interferindo positivamente na qualidade da vigília e atuando na prevenção de complicações 

relacionadas ao sono nos pacientes com lipodistrofia generalizada congênita.  
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4 OBJETIVO 

 

4.1 Objetivo Geral: 

 

▪ Descrever características do padrão do sono de indivíduos com a lipodistrofia 

generalizada congênita  

 

4.2 Objetivos Específicos:   

 

▪ Avaliar a qualidade subjetiva do sono 

▪ Identificar o grau dos níveis de sonolência diurna excessiva subjetiva do sono  

▪ Avaliar a presença de distúrbios respiratórios do sono  
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5 MÉTODOS 

 

5.1 Tipo de estudo 

 

 Trata-se de estudo transversal de natureza descritiva e abordagem quantitativa 

 

5.2 Local do estudo  

 

                  A pesquisa foi desenvolvida no Ambulatório de Serviço de Endocrinologia do 

Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC). O referido ambulatório é unidade de referência 

nacional, para casos de lipodistrofias congênitas e/ou adquiridas, tendo, até a data de finalização 

do estudo, um total de 22 pacientes em seguimento devido lipodistrofia generalizada congênita. 

A polissonografia foi realizada no laboratório do sono localizado no mesmo prédio Ambulatório 

de Serviço de Endocrinologia do HUWC.  

 

5.3 Sujeitos da Pesquisa 

 

Critérios de inclusão:  

 

                 Foram incluídos oito pacientes diagnosticados com lipodistrofia generalizada 

congênita, avaliados entre julho e dezembro de 2016, em acompanhamento regular no 

Ambulatório de Endocrinologia do HUWC, realizando de duas a quatro consultas anuais no 

serviço e com idade maior ou igual a sete anos.  

   

 

Critérios de exclusão:  

 

Foram excluídos pacientes com agravo da doença que impossibilitasse a realização 

da polissonografia, gestantes e/ou indivíduos que apresentaram dificuldade em compreender os 

instrumentos ou se recusaram a participar do estudo. 
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5.4 Delineamento do estudo  

 

        Etapas seguidas na coleta de dados dos pacientes com lipodistrofia generalizada 

congênita consistiu em: 

 

▪ Análise dos prontuários dos pacientes com diagnóstico prévio de lipodistrofia 

generalizada congênita com a finalidade de identificar os indivíduos elegíveis para 

participar do estudo; 

▪ Convite para participar da pesquisa, por meio de ligação telefônica. Um máximo de três 

tentativas foi estipulado; 

▪ Coleta de dados em nova consulta aos prontuários, entrevista, aplicação dos instrumentos 

de avaliação subjetiva e polissonografia. 

 

5.5 Coleta de Dados 

 

5.5.1 Coleta de dados clínicos e sociodemográficos  

 

       Todos os indivíduos foram submetidos a uma entrevista onde foram avaliados os 

seguintes parâmetros: sexo, idade, procedência, idade ao diagnóstico, diagnóstico de diabetes, 

antecedentes pessoais ou familiares de lipodistrofia, consanguinidade, presença de 

comorbidades, exames laboratoriais e uso de medicamentos. Após esse procedimento, foi 

realizada uma revisão aos prontuários dos participantes pelo pesquisador principal. Todos os 

dados foram registrados em instrumento específico, sendo, para isso, utilizado um formulário 

(APÊNDICE A).    

                   Com relação aos dados sobre características fenotípicas e clínicas dos pacientes as 

informações foram coletadas por meio do prontuário onde se buscou dados sobre a presença das 

manifestações fenotípicas da lipodistrofia generalizada congênita através de exame físico 

realizado pelos profissionais de saúde que acompanham os casos no hospital, sendo observado se 

havia descrição de aparência acromegalóide, acantose nigricans, presença de flebomegalia, 

padrão de deposição de gordura corporal, hipertrofia muscular e comorbidades. Os dados 

relacionados ao estudo genético foram também realizados por consulta aos prontuários.  

                   O diagnóstico clínico foi realizado de acordo com a presença de aspecto 

acromegalóide; acantose nigricans (definida pela presença de espessamento, hiperpigmentação e 
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acentuação das linhas da pele, gerando aspecto grosseiro e aveludado no local afetado); rede venosa 

proeminente (flebomegalia); padrão de deposição de gordura corporal; hipertrofia muscular; 

hepatomegalia, hipertrigliceridemia e resistência à insulina (MALDERGEM, 2012; PATNI; 

GARG, 2015; SCHWARTZ, 1994).  

Além do diagnóstico clínico os pacientes haviam realizado estudo molecular, o DNA 

genômico foi extraído a partir de sangue periférico coletado dos pacientes com lipodistrofia 

generalizada congênita por meio de técnicas padronizadas, sendo então utilizado como substrato 

para a amplificação da região codificadora dos genes AGPAT2 e BSCL2 (PONTES, 2016; 

SUBBARAYAN; SARKAR; ARDALAN, 2002). A amplificação foi realizada em aparelho 

GeneAmp PCR System 2400 (Perkin-Elmer, Cetus). Os produtos amplificados foram purificados 

com a utilização do Kit QIAquick PCR Purification (QIAGEN) seguido de uma reação de 

sequenciamento com a utilização do kit ABI PrismTM BigDye® Terminator (Applied Biosystems, 

Foster City, Califórnia, USA). Os produtos desta reação foram submetidos à eletroforese em 

sequenciador automático ABI Prism 3100 Genetic Analyzer automatic DNA sequencer Applied 

Biosystems, Foster City, California, USA) ( PONTES, 2016).  

 

5.5.1.1 Avaliação antropométrica  

 

As medidas antropométricas foram realizadas em ortostase, pelo mesmo examinador. 

Foram avaliados: com roupas leves, em balança calibrada conforme instruções do fabricante; 

estatura em estadiômetro calibrado a cada 1 mm, mensurada sem calçados e índice de massa 

corpórea (IMC) foi calculado através da fórmula: IMC= peso em kg/(altura em metros)2. 

Indivíduos com idade ≥ 18 anos e com IMC ≥ 25 kg/m2 e ≥ 30 kg/m² foram classificados como 

sobrepeso e obesidade, respectivamente. Nos participantes com idade < 18 anos, sobrepeso foi 

definido por IMC ≥ percentil 85 e obesidade por IMC ≥ percentil 95, de acordo com os gráficos 

do Center for Disease Control (CDC) (DE ONIS; HABICHT, 2015).  

 

5.5.3 Avaliação do sono 

5.5.3.1  Avaliação subjetiva do sono e da sonolência  

 

 A qualidade subjetiva do sono foi avaliada em todos os participantes por meio do 

Índice da Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP) (ANEXO A) e a presença de sonolência 
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excessiva diurna subjetiva através da Escala de Sonolência Epworth (ESE) (ANEXO B). Estes 

instrumentos usados no estudo foram validados para o Brasil por Bertolazi (2008).  

 O IQSP contém sete componentes de pontuação que avaliam  aspectos importantes 

do sono, tais como: 1) qualidade subjetiva do sono; 2) latência para o início do sono; 3) duração 

do sono; 4) eficiência do sono; 5) presença de transtornos do sono; 6) uso de medicação 

hipnótica e sedativa e 7) presença de transtornos de sonolência diurna. Cada componente é 

pontuado numa escala de zero a três e a soma dos componentes forma o escore “global”, que 

pode variar de zero a 21 pontos. Indivíduos com o escore global maior ou igual a cinco foram 

considerados com má qualidade de sono, a sensibilidade e especificidade do IQSP foram 

previamente calculadas em 80 e 68,8%, respectivamente (BERTOLAZI, 2008).  

 A ESE é um instrumento que mede a probabilidade do indivíduo adormecer em oito 

situações hipotéticas. O grau de probabilidade de adormecer pode ser quantificado como zero 

(nenhuma chance), um (pequena chance), dois (chance moderada) ou três (grande chance). O 

escore final, portanto, varia de zero a 24 pontos. Um escore > 10 é considerado indicativo de 

sonolência diurna excessiva a sensibilidade e especificidade da ESE foram previamente 

calculadas em 94% e 100%, respectivamente (BERTOLAZI, 2008).   

 

5.5.3.1 Avaliação objetiva do sono  

 

Todos os participantes foram submetidos à polissonografia (PSG) laboratorial de 

noite inteira. O estudo iniciava-se às 21:00 horas (luzes apagadas) e finalizado às 6:00 horas         

(luzes acesas) da manhã seguinte. Foi utilizado polissonígrafo digital modelo Alice 5 (Philips 

Respironics, USA) composto por uma unidade central de processamento e acessórios, incluindo 

eletrodos de superfície e transdutores que foram colocados em regiões apropriadas nos pacientes, 

seguindo recomendações da Academica Americana do Sono (BERRY et al, 2012). O 

polissonígrafo é interligado por cabos e conectado a um computador que realiza a análise e 

armazena as informações pertinentes ao estudo polissonográfico. O protocolo para o preparo 

para PSG, o estadiamento do sono e o laudo da PSG seguiram recomendações da Academia 

Americana do Sono (BERRY et al, 2012), descritas resumidamente a seguir: 

 

a) Orientações para realização do exame:  

 

I. Lavar os cabelos com xampu neutro (não usar condicionador ou cremes);  
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II. Manter o uso de medicamentos;  

III. No dia do exame não fazer uso de estimulantes como café, chocolate, refrigerante 

e cafeinados, pois pode dificultar o início do sono interferindo na latência para o 

início do sono;  

IV. Não ingerir bebida alcoólica 24 horas antes do exame, pois o álcool pode 

provocar despertares frequentes durante o exame e dificultar a sua realização;  

V. Não usar esmaltes nas unhas das mãos, para não prejudicar a leitura da oximetria 

de pulso;  

VI. Em caso de gripe, tosse ou febre comunicar a equipe (esta condição contra-indica 

a realização do exame); 

VII. Além dessas recomendações específicas para a polissonografia, os participantes 

foram orientados quanto à adequada vestimenta para o momento do exame. 

 

b)  Acomodações durante a realização da PSG: Os pacientes repousaram em um quarto 

monitorado com câmera e com banheiro individual. A pesquisadora e o técnico 

qualificado ficavam em uma sala de controle localizada em frente às acomodações do 

paciente, observando o exame por meio de áudio, vídeo e um computador sincronizado. 

 

c)  A instalação do exame foi realizada pelo técnico, conforme recomendação internacional 

da Academica Americana do Sono (BERRY et al, 2012):  

 

I.       Para o registro de derivações do eletroencefalograma foram colocados os 

eletrodos F4-M1; C4-M1 e O2-M1, e eletrodo de reserva em O1- M2 (para uma 

possível falha dos eletrodos durante o sono são colocados os de reserva). Descrição 

das regiões referentes a cada eletrodo: o F4 é referente à região frontal; o C4 a região 

central; o O2 a região occipital; e o M1 e M2 referem-se aos processos mastoides, 

esquerdo e direito, respectivamente;  

 

II.          No registro de derivações do eletrooculograma os eletrodos utilizados foram os 

E1-M2 e E2-M2. No adulto E1 foi colocado a 1cm abaixo do canto esquerdo externo do 

olho e E2 a 1 cm do canto externo do olho direito. Nas crianças os eletrodos do EOG 

foram colocados nas mesmas regiões descritas para os adultos, porém com uma 

distância de 0,5 cm. Descrição das regiões referentes a cada eletrodo E1-E2 referente 
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aos olhos esquerdo e direito, respectivamente, M1 e M2 referem-se aos processos 

mastoides, esquerdo e direito, respectivamente; 

 

III.     Para o registro de derivações da eletromiografia do mento foram colocados três 

eletrodos um na linha média a 1 cm acima do limite inferior da mandíbula, um outro a 2 

cm abaixo da borda inferior da mandíbula e um terceiro a 2 cm à esquerda da linha 

média. Nas crianças a distância de um elétrodo a outro foi de 1 cm.  Os dois eletrodos 

posicionados abaixo da mandíbula referem-se ao eletrodo acima da mandíbula. Um dos 

eletrodos inferiores na EMG do mento é de reserva para eventual problema com algum 

dos outros dois eletrodos; 

 

IV.      No registro das derivações da eletromiografia dos membros inferiores foram 

colocados dois eletrodos com 3 cm de distância do músculo tibial anterior, seguindo o 

mesmo padrão tanto do lado direito quanto esquerdo. Os membros inferiores foram 

monitorados quanto à presença de movimentos periódicos de pernas; 

 

V.      Para o registro do fluxo aéreo foi utilizado um termístor oronasal juntamente com 

uma cânula nasal posicionadas na narina do paciente; 

 

VI. Os esforços respiratórios foram registrados por meio de duas cintas: uma torácica 

e outra abdominal;  

 

VII. A posição do paciente foi monitorada através de um sensor de posição que foi 

colocado sobre a região do esterno;  

 

VIII. O oxímetro de pulso foi colocado na falange distal do dedo anelar direito, 

permitindo, por meio da transmissão de dois comprimentos de onda de luz, 

através de pulsação vascular, medir a saturação periférica da oxihemoglobina 

(SpO2); 

 

IX. Para registros das derivações do eletrocardiograma foram colocados quatro 

eletrodos: um abaixo da clavícula direita paralelo ao ombro direito, outro na 

clavícula esquerda paralelo ao ombro esquerdo, um terceiro na região do quarto 

espaço intercostal à esquerda e um último eletrodo no quinto espaço intercostal 

esquerdo;  
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X. Para o registro de ronco, um sensor de ronco, que permite captar vibrações 

sonoras, foi posicionado na região da fúrcula esternal. 

 

d) Ao término do registro da PSG: Os eletrodos foram removidos de forma crânio-caudal, e 

realizada higiene da região onde os eletrodos haviam sido colocados, por meio de 

algodão (marca York) embebido com álcool (álcool etílico hidratado 70º marca Zilu). 

 

e) Parâmetros polissonográficos analisados:  

 

I. Latência para o sono: tempo compreendido desde o início do registro até o 

início do sono. A latência para o sono foi definida como normal quando menor ou 

igual a 30 minutos por hora de sono, em adultos, e menor que dez minutos por 

hora de sono, em crianças (BERRY et al, 2012; TUFIK, 2008);  

 

II. Latência para o sono REM: tempo decorrido do início do sono até o início do 

primeiro sono REM. A latência para o sono REM foi definida como normal entre 

70 a 120 minutos por tempo total de sono (BERRY et al, 2012; TUFIK, 2008);   

 

III. Período total de sono (PTS): tempo decorrido desde o primeiro cochilo até o 

último despertar (despertar final) (BERRY et al, 2012; TUFIK, 2008).   

 

IV. Tempo total de sono (TTS): tempo de sono propriamente dito, excluindo a 

latência inicial e tempo de vigília durante o período de sono. O tempo total de 

sono foi definido como normal entre 420 a 540 minutos por tempo total de sono. 

O TTS menor que valor normativo é sugestivo de sono insuficiente (BERRY et 

al, 2012; TUFIK, 2008). 

 

V. Eficiência do sono: relação entre o tempo total de sono e o período total de sono, 

expressa em porcentagem. Eficiência do sono foi definida como normal > 85%. 

(BERRY et al, 2012; TUFIK, 2008).  

 

VI. Estádios do sono:  

 

a. N1- Definido quando em uma época a maioria das frequências presentes 

esteve na faixa de 4 - 7 Hz. O tempo normativo é 2-3% do TTS; 
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b. N2 – Definido pelo achado um ou mais complexos K, não associados a 

despertares, e/ou um ou mais fusos do sono. Após uma época marcada, as 

seguintes também foram classificadas como N2, mudando quando houve: (i) 

transição para vigília; (ii) um despertar (mudança para N1 até reaparecimento 

de complexos K ou fusos); (iii) transição para outros estádios do sono (N3 ou 

sono REM). O valor normativo é de 45-50% do TTS; 

 

c. N3 – Definido pela presença de atividade de ondas lentas (frequência entre 0,5 

– 2 Hz e amplitude maior ou igual a 75 µV) em mais de 20% da época. Foi 

considerado como valor normativo 18-25% do TTS, no adulto, e > 25% em 

criança (idade menor que 13 anos);  

 

d. REM – Definido pelo achado de eletroencefalograma de baixa amplitude e 

frequência mista, baixa tônus na eletromiografia do mento e movimentos 

oculares rápidos (movimentos conjugados do olhar, irregulares, com duração 

menor que 5000 mseg). O valor normativo adotado foi de 20-25% no adulto e 

>15% em criança (idade menor que 13 anos);  

 

VII. Índice de despertares: número de despertares por hora de sono. Despertares 

foram definidos como normal menor ou igual a dez despertares por hora de sono, 

quando os despertares são maiores que dez por hora de sono pode resultar em 

sono não reparador, mesmo em indivíduos com tempo de sono normal. O valor 

total dá uma estimativa da qualidade do sono do indivíduo. 

 

VIII.  Eventos respiratórios:  

 

a. Apneia - queda na excursão do sinal de fluxo ≥ 90% com duração ≥10 

segundos, no adulto. As apneias foram classificadas como: (i) obstrutiva, 

quando associada a persistência ou aumento da intensidade do esforço 

inspiratório, durante o período de ausência de fluxo; (ii) central, quando 

acompanhada de ausência de esforço inspiratório e (iii) mista, na ausência de 

esforço inspiratório durante a porção inicial, seguida de retorno do esforço 

inspiratório na segunda parte do evento. Na criança, a duração mínima 
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considerada para marcação de apneia foi equivalente à duração de dois ciclos 

respiratórios prévios ao evento.  

 

b. Hipopneia – queda do sinal de fluxo aéreo ≥ 30% em relação à linha de base 

pré-evento, com duração ≥ 10 segundos, associada à dessaturação ≥ 3% ou 

despertar;   

 

c. Índice de Apneia e Hipopneia (IAH): número de apneias mais hipopneias 

dividido pelo TTS, em horas. Definido se o evento de apneia ou hipopneia 

começa ou termina durante uma época marcada como sono, então o evento 

respiratório correspondente foi marcado e incluído no cálculo do índice de 

apneia hipopneia (AHI). A gravidade da apneia hipopneia do sono foi 

classificada segundo o IAH, como leve de cinco a 15 eventos, moderada de 15 

a 30 eventos e grave > 30 eventos por hora de sono em indivíduos com idade 

maior ou igual a 13 anos; e em indivíduos com idade menor ou igual a 12 

anos leve de um a cinco, moderada de cinco a nove e grave maior que dez 

eventos por hora de sono. 

 

IX. Saturação de oxihemoglobina (Sp02): saturação por tempo total de sono 

marcada como normal > 90% em adultos e > 92% em crianças (idade menor que 

13 anos); 

 

X. Movimento periódico de pernas: No mínimo, quatro movimentos de perna 

consecutivos (duração mínima individual de cada movimento maior ou igual a 0,5 

segundos), num período minimo de 5 segundos e máximo de 90 segundos. O 

valor normativo do índice de movimento periódico de perna menor que quatro 

eventos em adulto e menor que um evento por hora de sono em criança; 

 

XI. Ronco: Definido como ruído oriundo das vias aéreas respiratórias durante o sono.  

 

f) Após o exame os dados foram analisados por um médico com treinamento e experiência 

em Medicina do Sono.  
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5.6 Análise Estatística 

   

 As variáveis contínuas foram descritas por meio de mediana (mínimo; máximo), 

média e as categóricas através de frequência relativa e absoluta.  

 

5.7 Aspectos Éticos  

 

      Os princípios éticos foram seguidos em todas as fases do estudo, de acordo com a 

resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde que preconiza o respeito pela dignidade 

humana e pela especial proteção de vida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo 

seres humanos (BRASIL, 2016).  

      Todos os participantes obtiveram informações detalhadas sobre os procedimentos, 

riscos e benefícios do presente estudo, e após assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido ou do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B) aplicado para 

idade entre 12 e 18 anos. 

                  O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do HUWC, sob nº 1.564.972 

(ANEXO C) e assume perante o mesmo o compromisso de seguir fielmente os preceitos de Boas 

Práticas Clínicas em pesquisa. 

 

5.8 Conflitos de Interesse 

 

Não existiram conflitos de interesse envolvidos nesta pesquisa. 
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6 RESULTADOS  

 

6.1  Descrição da casuística  

 

                  Um total de 22 pacientes com diagnóstico de lipodistrofia generalizada congênita 

estava cadastrado no ambulatório de endocrinologia Hospital Universitário Walter Cantídio no 

período do estudo. Desses, 12 eram elegíveis a partir dos critérios de inclusão do estudo, no 

entanto, quatro foram excluídos; por motivo de recusa quanto à participação no estudo (três) e 

devido agravamento da doença (um). Sendo então incluído na pesquisa um total de oito 

participantes. A figura a seguir representa o fluxograma da seleção dos participantes do estudo:  

 

Figura 2: Fluxograma da seleção dos participantes do estudo. 
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6.1.1 Características sociodemográficas e clínicas dos pacientes  

 

                  Os participantes tinham idade que variam de sete a 33 anos. A mediana de idade foi 

de 16,5 anos. Com relação ao sexo, os participantes eram (2/8) do masculino e (6/8) do feminino. 

Todos os voluntários eram procedentes do Ceará, entretanto, apenas (3/8) residiam na capital do 

estado. A maioria dos pacientes reside em zona rural (5/8). Constatou-se que (5/8) dos pacientes 

eram procedentes de outros municípios.  Abaixo, encontra-se um mapa com a representação das 

diferentes cidades de procedência dos pacientes (figura 3).  A distribuição dos participantes do 

estudo com relação às cidades em que residem foi (2/8) em Brejo Santo; (1/8) em Cascavel; (1/8) 

Caucaia; (3/8) Fortaleza e (1/8) em Itarema.  

 

Figura 3 – Mapa com representação das procedências dos pacientes  

 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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                  Com relação à raça, os participantes eram (3/8) brancos, (3/8) negros, (2/8) pardos.                                  

Todos os participantes do estudo apresentavam critérios de diagnóstico clínico para LGC, tais 

como: redução ou ausência de tecido adiposo subcutâneo na região da face, tronco e membros, 

hipertrofia muscular, acanthosis nigricans e flebomegalia. 

                  A maioria dos participantes apresentou mutação do gene BSCL2, teve diagnóstico 

para lipodistrofia generalizada congênita antes do primeiro ano de vida e tem história familiar de 

lipodistrofia generalizada congênita, sendo duas participantes irmãs. A tabela 4 resume as 

características clínicas dos participantes. 

 

Tabela 4 – Características clínicas de oito pacientes com lipodistrofia generalizada congênita. 

Fortaleza, 2017. 

Caso 

 

Sexo 

 

Idade 

(anos) 

Idade ao 

diagnóstico 

de LGC 

Mutação História 

familiar de 

LGC 

Consanguinidade 

1 KCS F 

 

7 3 meses BSCL2 Sim Sim 

2 RMTS F 

 

8 8 meses BSCL2 Sim Sim 

3 ACBL F 

 

12 6 meses BSCL2 Não Sim 

4 DRM M 

 

16 9 meses BSCL2 Não Não 

5 PCSFJ M 

 

17 2 meses BSCL2       Sim  Não 

6 LFS F 

 

20 10 anos AGPAT2 Sim Sim 

7 ACL F 

 

28 3 anos AGPAT2 Sim Sim 

8 RMAS F 

 

33 28 anos AGPAT2 Não Sim 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 Legenda: F = feminino; LGC= lipodistrofia generalizada congênita; M= masculino. 

 

 

                   Com relação ao índice de massa corpórea (IMC) a maioria dos participantes 

apresentou IMC normal e (1/8) caso obesidade para idade, sendo a paciente criança (IMC de 

20,6 Kg/m2, percentil 96, 2).  A variação do valor de IMC foi de 17,3 a 24,0 Kg/m2. 

 Com relação às comorbidades, todos os pacientes apresentam hipertrigliceridemia, o 

nível de triglicerídeo variou de 153,0 a 481,0 mg/dL, com mediana de 345,5mg/dL. Foi 

observado HDL - colesterol baixo em todos os pacientes. A glicemia de jejum esteve elevada em 

(3/8) casos. Todos os pacientes apresentaram insulinoresistência e hipoleptinemia.  

Em (7/8) indivíduos, observou-se diagnóstico de diabetes mellitus (DM), cuja idade 

ao diagnóstico variou de nove meses a 18 anos, uma pacientes apesar de não ter diagnóstico de 
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DM cursa com resistência à insulina. Dentre os pacientes diabéticos apenas (3/6) estavam com 

hemoglobina glicada (HbA1c) dentro dos limites aceitáveis pela Sociedade Brasileira de 

Diabetes (<7,0%).   Todos os pacientes com diagnóstico de DM estavam em uso de metformina, 

sendo um caso em associação com pioglitazona, dois pacientes estavam em uso de insulina.  

Foi observado hepatomegalia na maioria dos participantes (6/8) dos casos. Neoplasia 

tireoidiana e cisto ovariano em (1/8) caso. A tabela 5 apresenta dados de exames laboratoriais, 

posteriormente a tabela 6 apresenta dados relacionados à comorbidades dos pacientes estudados.  
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Tabela 5- Parâmetro metabólico de oito pacientes com lipodistrofia generalizada congênita. Fortaleza, 2017. 

Caso 

(iniciais) 
Idade  

TG 

(mg/dL) 

HDL-c 

(mg/dL) 

LDL 

(mg/dL) 

CT 

(mg/dL) 

GJ 

(mg/dL) 

Insulina 

(mUI/mL) 

HOMA-IR A1c (%) Leptina 

(ng/mL) 

1  KCS 

      7 

183 26 66,4 129 106 118,1 30,91 5.2 1,3 

2  RMTS 

       8 

351 26 47 144 71 60,3 10,57 6.6 1 

3  ACBL 

12 

436 30  160 309 124,1 94,68 7,7 1,4 

4  DRM 

16 

153 29 61,4 121 111 32,1 8,80 6.2 1,7 

5  PCSFJ 

17 

153 33 47,4 111 266 89,1 58,52 8.3 0,8 

6  LFS 

20 

361 30 109,8 212 101 104,6 26,09 5,8 1,40 

7  ACL 

 28 

481 31  291 403 30,7 30,55 11,4 0,40 

8  RMAS 

33 

340 37 54,6 138 102 90,5 22,79 7,4 1,4 

Fonte: Elaborada pela autora.  

Legenda: A1c= Hemoglobina glicada; CT= Colesterol total; GJ= Glicemia de jejum; HDL: high density lipoprotein; HOMA-IR= Homeostasis model assessment-insulin 

resistance ; LDL: low density lipoprotein ;TG = triglicerídeo. 

Nota: A tabela apresenta os últimos exames laboratoriais presentes no prontuário dos pacientes estudados. TG  acima que 400 não é possível calcular LDL.
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Tabela 6- Comorbidades de oito pacientes com lipodistrofia generalizada congênita. Fortaleza, 

2017. 

Caso 

(iniciais) 

 

Sexo Idade 

(anos) 
Organomegalia 

 

DM 
 

Esteatose 

hepática 

 

Outras 

comorbidades 

1 KCS F 7 Hepatomegalia, 

Nefromegalia 

Não Sim Hipertrigliceride

mia 
2 RMTS F 8 Hepatomegalia, 

Nefromegalia 

 

Sim Não Hipertrigliceride

mia, neoplasia 

tireoide, cisto 

ovariano e RI 
3 ACBL F 12 Hepatomegalia Sim 

 

Sim Hipertrigliceride

mia, nefropatia 

diabética 
4 DRM M 16 Hepatomegalia, 

Nefromegalia 

Sim Sim Hipertrigliceride

mia, HVE 
5 PCSFJ M 17 Hepatomegalia, 

Esplenomegalia, 

Nefromegalia 

 

Sim Sim Hipertrigliceride

mia 

6 LFS F 20 Não Sim Não Hipertrigliceride

mia, 

Hipotireoidismo 
7 ACL F 28 Não Sim Não hipertrigliceridem

ia 
8 RMAS F 33 Hepatomegalia Sim Não hipertrigliceridem

ia, HAS 
Fonte: Elaborada pela autora.  

 Legenda: DM= dabetes mellitus; F = feminino; HAS= Hipertensão arterial sistêmica; HVE= Hipertrofia ventricular 

esquerda; LGC= lipodistrofia generalizada congênita; M = masculino; RI= resistência à insulina.  

 

6.1.2 Avaliação subjetiva do sono  

 

                   A avaliação subjetiva da qualidade do sono, medida através do Índice da Qualidade 

do Sono de Pittsburgh (IQSP) revelou sono de má qualidade (IQSP global > 5) em todos os 

participantes do estudo, com mediana do valor global de 9, variando de 6 a 11 pontos. Observou-

se maior comprometimento para os componentes do IQSP: qualidade do sono; eficiência do 

sono; distúrbio do sono e disfunção diurna. Nenhum paciente fazia uso de medicação para 

dormir. O escore global e os escores relativos a cada um dos sete componentes estão 

representados na tabela 7. 
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Tabela 7- Componentes do Índice de Qualidade do Sono Pittsburg de oito pacientes com 

lipodistrofia generalizada congênita. Fortaleza, 2017. 

Componente Relação de casos 

1- Qualidade do sono 

Boa 

Ruim 

 

7/8 

1/8 

2- Latência do sono   

< ou = 15 minutos                      4/8 

16 a 30 minutos 1/8 

31 a 60 minutos 1/8 

> 60 minutos 2/8 

3- Duração do sono 

> 7 horas 

6 a 7 horas 

 

5/8 

3/8 

4- Eficiência habitual do sono 

> 85% 

65 a 74% 

<65% 

 

1/8 

2/8 

5/8 

5- Distúrbios do sono                                       4/8 

6- Uso de medicamentos para dormir 0/8 

7- Disfunção diurna 4/8 

Fonte: Autora do estudo 

 

 A presença de sonolência excessiva diurna, avaliada pela Escala de Sonolência 

Epworth (ESE > 10), foi observada em dois participantes, sendo um do sexo masculino com 16 

anos de idade e o segundo, uma paciente do sexo feminino com 28 anos. Os dois participantes 

eram diabéticos. 

 

6.1.3 Avaliação objetiva do sono  

  

 Em média, o tempo total de sono foi de 448,38 (DP= +28,37). Observou-se uma 

latência para o sono média de 53,75% minutos (+43,78) e latência para o sono REM de 140,25 

(+74,47) minutos. O índice de despertar foi de 49,9/ hora de sono (+ 17,19). O percentual médio 

de sono N3 foi de 22,9 (+5,5) % e de sono REM de 15,82 (+5,28) % do tempo total de sono. O 

índice de apneia e hipopneia (IAH) dos participantes do estudo foi em média, de 4,95 (+ 2,26). O 

índice de apneia central / hora sono foi em média 0,53% (+ 0,54), o índice de apneia obstrutiva/ 
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hora sono foi de 0,0875% (+ 0,24), apneia mista/hora de sono apresentou média de 0,025% 

(+0,046) e hipopneia a média/hora de sono foi 4,31% (+2,24).  

 Os participantes apresentaram as seguintes alterações observadas na polissonografia, 

com base nos valores de referência normativos (VRN): 

 

▪ Eficiência do sono: reduzida para (4/8) participantes (VRN: >85% em adulto e crianças); 

 

▪ Latência para o sono: elevada em (5/8) indivíduos (VRN: < 30 minutos adultos; <10 

minutos criança); 

 

▪ Latência para o sono REM: reduzida em (1/8) caso e elevada em (5/8) participantes 

(VRN: 70-120 em adulto e crianças); 

 

▪ Índice de despertar: elevado em (8/8) indivíduos (VRN:> 10 despertares por hora de sono 

em adultos e crianças); 

 

▪ Sono NREM-N3: reduzido em (3/8) casos e elevada em (2/8) (VRN: N3 18-25% tempo 

total de sono, adulto e > 25% para criança); 

 

▪ Sono REM por tempo total de sono: reduzido para (4/8) participantes  (VRN: REM 20-

25% por tempo de sono adulto e sono REM >15% por tempo de sono em criança); 

 

▪ SpO2  mínima  (%): reduzida em ( 3/8 ) indivíduos (VRN: > 90% adulto e > 92% em 

crianças);  

 

▪ Índice de apneia e hipopneia (IAH): elevado em (6/8) dos pacientes  (VRN: <5 eventos 

por hora sono adulto e <1 evento por hora sono criança); 

 

▪  Movimentos de pernas: presente em ( 6/8) casos ( VRN: < 4 eventos por hora de sono 

em adulto e < 1 evento por hora de sono em criança). 

 

                 Foi observado ronco em (7/8) dos participantes. Não foram observadas 

anormalidades significativas do ritmo cardíaco. Foi observado diagnóstivo compatível com 

SAOS em ( 6/8) casos, sendo considerada leve em (5/8) e moderada em um caso ( IAH > 5 

eventos por hora de sono adulto e < 1 evento por hora de sono em criança).  Os resultados da 

avaliação subjetiva e objetiva do sono estão apresentados, de forma resumida, na tabela 8. 
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Tabela 8- Característica clínica, subjetiva e objetiva do sono de oito pacientes com lipodistrofia generalizada congênita. Fortaleza, 2017. 

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 

Sexo F F F M M F F F 

Idade (anos) 7 8 12 16 17 20 28 33 

Tipo de mutação BSCL2 BSCL2 BSCL2 BSCL2 BSCL2 AGPAT2 AGPAT2 AGPAT2 

IQSP 10.0 6.0 6.0 11.0 11.0 8.0 10.0 7.0 

ESE 0 0 5.0 14.0 0 2.0 10.0 5.0 

TTS (min) 499.5 439.5 456.5 439.5 417 414 473.5 447.5 

Eficiência do sono 

(TTS/PTS%) 

83.5 90.4 90.9 84.8 86.7 81.7 82.6 91.9 

Latência do sono (min) 60.5 2.5 53.0 12.0 80.5 128.5 82.5 10.5 

Latência do sono REM 

(min) 

148.5 95.5 132.0 175.5 289.5 73.0 148.5 59.5 

Índice de despertar 

(despertares/h) 

41.6 67.8 40.0 42.6 26.2 46.5 53.7 80.6 

Estádio N3 (% TTS) 31.4 27.5 21.7 18.3 25.5 17.9 25.3 15.4 

Sono REM (% TTS) 15.5 15.6 12.7 14.1 9.7 23.2 24.3 11.5 

SpO2 média (%) 98.0 98.0 98.0 99.0 97.0 97.0 97.0 99.0 

SpO2  mínima  (%) 91.0 92.0 91.0 96.0 93.0 93.0 92.0 95.0 

Tempo de SpO2 < 90% 

(min) 

0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

% Tempo de SpO2 < 90% 0.005 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Índice de dessaturação 0.7 2.2 0.3 0.4 1.1 1.6 1.6 0.0 

IAH 6.2 4.1 2.2 6.7 3 6.8 2.8 7.8 

MPP 4.0 11.0 2.0 0.0 9.0 49.0 8.0 11.0 
Fonte: Elaborada pela autora.  

Legenda: ESE: Escala de Sonolência Epworth; IQSP: Índice da qualidade do sono de Pittsburgh; Min= mínima; Máx=máxima; PTS= período total de sono; PSG= 

Polissonografia; M=masculino; F= feminino; TTS= Tempo total de sono; TTR= Tempo total de registro; SpO2= Saturação de oxigênio; IAH= Índice de apneia e hipopneia; 

MPP=Movimentos Periódicos de Pernas.  

 

Valores de referência: IQSP: global > 5; ESE: ≥ 10; TTS :420-540 minutos; Eficiência do sono: > 85% ; Latência do sono: < 30 e  >10 minutos, adulto e criança 

respectivamente; Latência do sono REM: 70-120 minutos; Índice de despertar: > 10 despertares por hora de sono em adultos e crianças; Sono NREM-N3: N3 18-25% tempo 

total de sono, adulto e > 25% para criança; Sono REM por tempo total de sono: REM 20-25% por tempo de sono adulto e sono REM >15% por tempo de sono em criança; 

SpO2  mínima  (%):: > 90% adulto e > 92% em crianças; Índice de dessaturação: >5;IAH: <5 eventos por hora sono adulto e <1 evento por hora sono criança; MPP: < 4 

eventos por hora de sono em adulto e < 1 evento por hora de sono em criança.
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7   DISCUSSÃO  

  

 Este é um estudo inédito, que avaliou o sono em pacientes com lipodistrofia 

generalizada congênita, utilizando um método padrão-ouro, sendo observadas alterações no sono 

em todos os indivíduos. 

 Os principais fatores de risco para anormalidades no sono em indivíduos com 

problemas metabólicos são associados a descontrole glicêmico, duração da doença e obesidade 

(BERGLUND et al. 2004; CUNHA et al, 2008; SURANI et al, 2015). Essas observações fazem 

da LGC um interessante modelo biológico para o estudo dos mecanismos potencialmente 

associados ao desenvolvimento de distúrbios do sono, apesar de ser rara, essa doença tem sido 

considerada um modelo metabólico humano de gordura ectópica, condição também encontrada 

na obesidade com evidentes repercussões metabólicas, dentre as mais importantes a resistência à 

insulina. 

 Em relação à polissonografia os achados principais de nosso estudo foram: baixa 

eficiência do sono, aumento da latência para o sono REM, índice de despertar frequente, 

denotando um sono fragmentado, redução da saturação oxihemoglobina (SpO2) mínima, 

diminuição do tempo de sono N3 e REM, presença de ronco e índice de apneia hipopneia (IAH) 

e  movimentos periódicos de pernas acima dos valores normativos. As alterações observadas 

foram compatíveis com presença de SAOS na maioria dos pacientes, sendo este o principal 

achado do estudo.  

                  Não existem outros estudos trazendo a descrição de SAOS em pacientes com 

lipodistrofia generalizada congênita, por isso não foi possível comparar prevalência deste achado 

com o de outras populações acometidas pela doença.  

       Observou-se nos indivíduos do presente estudo maior presença de SAOS nos casos 

com tipo de mutação BSCL2, bem como precocidade no diagnóstico da SAOS nesses indivíduos. 

Além disso, foi observado que os pacientes com mutação BSCL2 apresentaram diagnóstico de 

LGC antes do primeiro ano de vida. Esse resultado vai de encontro ao que a literatura apresenta 

em que a forma BSCL2 geralmente é diagnosticada logo após o nascimento, considerando que 

seja a forma mais grave de LGC por ocorrer ausência de tecido adiposo desde o nascimento o 

que acarreta comprometimentos metabólicos graves (MALDERGEM, 2012; RODRIGUEZ; 

MASTRONARDI; PAZ-FILHO, 2015).  Sendo assim, é possível sugerir a hipótese de que talvez 

à frequência da presença de SAOS nos pacientes com mutação BSCL2 seja devido à gravidade 
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dos acometimentos metabólicos associados à síndrome e precocidade dos problemas 

relacionados à doença. 

  Diante de pacientes jovens, predomínio do sexo feminino, magros e presença de 

SAOS. Especula-se que a SAOS nos pacientes com lipodistrofia generalizada congênita possa 

estar relacionada a descontrole glicêmico, hipoleptinemia e possível alteração anatômica.  

  Sabe-se que as alterações sistêmicas como resistência à insulina, aumento de ácidos 

graxos circulantes e síndrome metabólica presentes nos pacientes com LGC poderiam justificar a 

presença de SAOS nos indivíduos avaliados por levarem à inflamação sistêmica subclínica, uma 

das causas possíveis de SAOS mesmo em pacientes não obesos. Apesar do componente 

inflamatório como mecanismo patogênico de SAOS ainda não está totalmente esclarecido, 

especula-se que a inflamação sistêmica promova aumento da espessura da mucosa por infiltração 

de células plasmáticas e edema intersticial o que resulta em estreitamento da via aérea superior. 

Isso por sua vez, pode predispor os pacientes ao desenvolvimento de oclusão das vias aéreas 

superiores durante o sono (DUNCAN; DUNCAN; SCHMIDT, 2005; GOLDBART; TAL, 2008;  

HATIPOĞLU; RUBINSTEIN, 2003; VGONTZAS et al, 2005; VGONTZAS, 2008; SEKOSAN  

et al, 1996).  

  Um estudo realizado com 900 pacientes adultos, selecionados de acordo com a 

presença de desordens respiratórias e doenças como diabetes, obesidade e hipertensão, no qual 

foi realizado polissonografia e coleta de marcadores inflamatórios, como: interleucina-6; 

proteína C-reativa de alta sensibilidade (PCRus); fibrinogênio; molécula de adesão intercelular-1 

e P- selectina,   foi observado maiores valores de IAH em indivíduos com presença de diabetes e 

hipertensão. Os maiores valores de IAH estiveram associados a níveis elevados de interleucina-

6, aumento dos níveis de proteína C-reativa de alta sensibilidade (PCRus), fibrinogênio, 

molécula de adesão intercelular-1 e P- selectina ( CHAMI et al , 2013).  O estudo de Chami e 

colaboradores fortalece a hipótese de que a presença de biomarcadores inflamatórios em 

pacientes com diabetes, obesidade e hipertensão esteja associado à presença de maiores IAH nos 

pacientes acometidos (CHAMI et al , 2013). 

  Em outro estudo realizado com 54 paciente adultos com descontrole glicêmico 

divididos em dois grupos, com SAOS e com diabetes e sem SAOS e  sem diabetes, foram 

analisados os seguintes dados: fator de necrose tumoral; os lipopolissacarídeos; os níveis de 

inibidor-activador do plasminogénio-1 dos monocitos-1 e os níveis de inibidor do plasminogénio 

e polissonografia. Identificou-se com este estudo que o IAH no grupo dos pacientes com SAOS 

foram maiores, o fator de necrose tumoral e inibidor-activador do plasminogénio-1  foi associado 
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com o HOMA-IR e maior valor de IAH. Os autores concluíram que pacientes com diabetes e 

SAOS mostraram aumento do nível de atividade inflamatória crônica, sugerindo que inflamação 

subclínica esteja associado a SAOS (ZHU et al, 2014). 

       Sabe-se que os pacientes com LGC apresentam déficit de armazenamento de gordura 

do tecido adiposo subcutâneo, e consequente aumento de ácidos graxos circulantes promove 

efeitos sistêmicos, como aumento de citocinas inflamatórias, que podem levar a processo 

inflamatório e favorecer a ocorrência de inflamação sistêmica (MCCALL et al, 2010). No estudo 

de Pontes (2016), em que foi avaliado a modulação autonômica cardiovascular em dez pacientes 

com LGC comparando com diabéticos tipo 1 e voluntários saudáveis, identificou-se  maiores 

valores de proteína C-reativa de alta sensibilidade (PCRus) nos pacientes com LGC. 

       Outro aspecto proposto como possível preditor de SAOS é a hipoleptinemia, no 

entanto, até o momento os estudos realizados, foram feitos apenas em modelo animal. A hipótese 

dos autores surgiu por meio da ideia de que a ausência de leptina atua de forma negativa na 

respiração, por estar associada com a elevação da PaCO2 independente da presença de obesidade, 

sugerindo que a hipoleptnemia esteja relacionada com a hipercapnia (O’DONNELL et al, 1999).  

                  Yan e colaboradores realizaram um estudo com ratos com mutação génetica no 

C57BL / 6J-Lepob que pré dispõe a hipoleptinemia. Foi identificado que a hipoleptinemia  pode 

promover colabamento das vias aéreas superiores durante o sono por fomentar a instabilidade do 

controle ventilatório no sistema nervoso central com consequentes episódios de hipoxemia 

noturna. Os autores observaram que, quando faziam reposição de leptina no ventrículo cerebral 

lateral dos animais com hipoleptinemia, esses apresentavam notável melhora do quadro de 

instabilidade ventilatória, revertendo a obstrução das vias áereas superiores durante o sono. Estas 

observações sobre a possível ação da leptina no controle ventilatório permitiria a hipótese de que 

a hipoleptinemia pode desempenhar um papel na patogênese da SAOS (YAO et al, 2016). Não 

se pode descartar essa potencial explicação entre a relação da hipoleptinemia, observada nos 

pacientes com LGC, e a presença de SAOS no presente estudo, apesar de não se conhecer essa 

relação em humanos. 

Outro mecanismo que pode ser sugerido como desencadeador da SAOS nesses 

pacientes são as possíveis alterações anatômica causadas pela LGC. Apesar de não existir 

descrição de alteração da região facial nos pacientes com LGC, sabe-se que os pacientes tem 

aparência acromegaloíde com extremidades alongadas (pés, mãos e mandíbula)    (FIGUEREDO 

FILHO et al, 2004). 
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Em um estudo realizado com 16 pacientes com SAOS e 16 controles saudáveis que 

teve como objetivo comparar as características cefalométricas dos pacientes com SAOS e 

indivíduos saudáveis e determinar possíveis relações entre medidas cefalométricas de pacientes 

com SAOS e indivíduos controle, identificou que os pacientes com SAOS demonstraram 

diferenças significativas nas medidas craniofaciais apresentando uma menor dimensão da via 

aérea quando comparada com o grupo controle (GUNGOR et al, 2013). 

Salienta-se que é de suma importância a realização de estudos para a avaliação facial 

e melhor investigação dessas alterações como fator causal para presença de SAOS nos pacientes. 

Ressalta-se a necessidade que a cefalometria e classificação de Mallampati modificada seja 

utilizada para analisar características da morfologia craniofacial e aumento de tecidos moles, 

destes participantes. É possível que alterações craniofaciais e/ou aumento de tecidos moles esteja 

relacionado com a fisiopatogênese da SAOS nestes pacientes.  

        Foi observado nos pacientes de nosso estudo presença de ronco, que por sua vez, é 

constantemente associado à SAOS, já que o ronco é um dos sintomas característicos desta 

doença (BARROS et al, 2012; BITTENCOURT, 2008;  CORSO et al, 2017; WU et al, 2017). 

Sabe-se que interrupção abrupta do ronco durante alguns segundos, pode indicar a ocorrência de 

um episódio de apneia, seguindo-se um novo ronco de maior intensidade, o que estimula a 

abertura da via aérea e reinicia a respiração. Esse fenômeno normalmente é acompanhado por 

movimentos dos membros ou espasmo muscular (BALBANI; FORMIGONI, 1999).      

A presença de ronco nos pacientes com LGC poderia ser explicada por mudança 

anatômica nesses indivíduos como descrito anteriormente. Ressalta-se que para compreender 

melhor essa hipótese necessita-se de estudos específicos para analise da anatomia facial destes 

indivíduos, como já foi sugerido antes em nosso estudo. 

Em relação à avaliação subjetiva do sono, os participantes tiveram resultados 

compatíveis com qualidade do sono ruim avaliada pelo Índice da Qualidade do Sono de 

Pittsburgh e houve presença de sonolência diurna excessiva em 25% da amostra identificado por 

meio da Escala de Sonolência Epworth.   

Essa má qualidade do sono pode estar associada à SAOS nos pacientes com LGC. A 

presença de SAOS limita um sono contínuo, com elevado índice de despertares e duração 

inadequada, já que fomenta a um sono fragmentado e não reparador e de baixa eficiência 

(GUIMARÃES, 2010; SOUSA; FILHO, 2014). 

Outro fator que pode estar relacionado à má qualidade do sono nos pacientes com 

LGC aqui estudados é a presença de movimentos periódicos de pernas durante o sono, observada 
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através da polissonografia. Esses movimentos são um fenômeno relacionado com episódios 

periódicos de movimentos estereotipados repetitivos dos membros inferiores (AMERICAN 

SLEEP DISORDER ASSOCIATION, 1993). Os movimentos periódicos das pernas estão 

associados a um sono mais leve, fragmentado, menor eficiência e redução do sono NREM- N3 o 

que promoveria um sono de má qualidade (CLAMAN et al 2013). 

Um estudo realizado com 66 pacientes adultos, em que 24 apresentavam movimentos 

periódicos das pernas durante o sono, 23 síndrome das pernas inquietas e movimentos periódicos 

das pernas e 19 indivíduos representavam o grupo controle. Foi aplicado o IQSP, ESE, escala de 

severidade para fadiga e polissonografia. Identificou-se que os pacientes com movimentos 

periódicos das pernas durante o sono apresentaram maior valor para má qualidade do sono, baixa 

eficiência do sono e fragmentação do sono, em comparação com os outros grupos estudados bem 

como associado à qualidade do sono ruim no grupo com pacientes com síndrome das pernas 

inquietas e com movimentos periódicos das pernas no sono, sugerindo que esse sintoma noturno 

pode interferir de forma mais expressiva na má qualidade do sono dos pacientes (DE 

BUISSERET et al, 2017).  

       Já na infância e adolescência são raros os movimentos periódicos das pernas durante 

o sono, apresenta uma prevalência de 6% relacionada à população geral, sendo frequentemente 

observado em indivíduos adultos e principalmente idosos, sugerido pelos estudos como um 

marcador de envelhecimento (HORNYAK et al, 2006). Foi identificado, em nosso estudo, 

presença de movimentos das pernas durante o sono acima dos valores normativos em paciente 

jovens, o que poderia ser justificado pela presença de SAOS.  

   Um estudo realizado com 160 pacientes submetidos à polissonografia identificou 

presença de movimentos períodicos das pernas no sono de forma significativa nos pacientes com 

SAOS. Todavia, o estudo não elucida o mecanismo fisiopatologica da associação entre SAOS e 

movimentos períodicos das pernas no sono, sendo estabelecida está relação por meio da 

frequência dessa relação (MANCEBO-SOSA et al, 2016).  

      Outro aspecto relacionado ao sono dos pacientes com LGC é a sonolencia diurna 

excessiva, que pode ser explicada pela própria má qualidade do sono, discutida anteriormente, já 

que o sono de má qualidade está associado a um sono não reparador, o que favorece a um 

cansaço matinal que aumenta a necessidade de reposição de que  durante o dia (SURANI et al, 

2015).  
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A SDE também pode ser relacionada à SAOS, uma vez que o sono fragmentado 

assim como na má qualidade do sono favorece a um sono de baixa eficiência o que predispõe a 

reposição diurna (HUANG et al , 2015).  

No presente estudo, com pacientes jovens, presença de complicações metabólicas, os 

resultados podem reforçar a sugestão de que as anormalidades metabólicas talvez possam 

implicar em alterações do sono independente da massa corporal, uma vez que a maioria dos 

participantes do estudo tinham IMC dentro de valores normais para idade e gênero. É importante 

avaliar o sono de forma objetiva em participantes não obesos a fim de avaliar estas associações 

descritas como prováveis causas de SAOS nesses casos. 

      Algumas limitações no presente estudo devem ser reconhecidas, como o número de 

participantes que pode ser justificado pela raridade da LGC (cerca de 1: 10.000.000). 

Adicionalmente, não foram dosados marcadores inflamatórios o que pode ser sugerido para 

próximos estudos.  

      Ressalta-se que para melhor compreender a relação da SAOS e lipodistrofia 

generalizada congênita faz necessário descrever morfologia crânio facial desses pacientes, nosso 

estudo propõe que seja realizado cefalometria em estudos futuros.  

      Conhecer a presença de SAOS como mais uma comorbidade na lipodistrofia 

generalizada congênita é importante, pois pode permitir adequado tratamento e redução da carga 

de doença pelos indivíduos acometidos e, potencialmente, melhorar sua sobrevida visto que a 

SAOS está relacionada com maior risco de morbidade e mortalidade cardiovascular. 

(CHAN;WILCOX, 2010).   
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8 CONCLUSÃO  

 

                  Conclui-se que os participantes com lipodistrofia generalizada congênita avaliados 

por polissonografia apresentam sono fragmentado, baixa eficiência do sono e presença de 

distúrbios respiratório do sono compatível com SAOS.  

                  Em relação à qualidade subjetiva do sono, foi observado o sono de má qualidade do 

sono em todos os pacientes. 

                  Foi observado nível de sonolência diurna excessiva em dois dos participantes.  

                  Quanto à polissonografia, a maioria dos indivíduos apresentaram distúrbios 

respiratórios do sono compatíveis com diagnóstico com síndrome da apneia obstrutiva do sono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

REFERÊNCIA 

 

 

AHIMA, R. S. et al. Role of leptin in the neuroendocrine response to fasting. Nature, v. 382, n. 

6588, p. 250-252, July. 1996. 

 

AGARWAL, A. A; GARG, A. Genetic Disorders of Adipose Tissue Development, 

Differentiation, and Death. Annual Review of Genomics and Human Genetics, Palo Alto- 

Califórnia, v. 7, p. 175-199. 2006. 

  

ALVAREZ, G; QUINTEIRO, C; CEBALLOS, F.C. Inbreeding and Genetic Disorder. Advances 

in the Study of Genetic Disorders, Rijeka, Croacia, p.21-23. 2011.  

 

AMERICAN SLEEP DISORDER ASSOCIATION (ASDA). Atlas Task.Force of the American 

Sleep Disorders Association. Recording and scoring leg movements. Sleep.V.16, P. 748–59. 

1993. 

 

ARAÚJO, M.F.M. Qualidade do sono de Universitarios e sua interfase com a síndrome 

metabólica e indicadores de saúde.f.216.2012. Tese em Enfermagem. Fortaleza. 2012.  

 

ARAÚJO, R.S; RAMOS, A.P.S; BORGES, M.A.S. Bezafibrato em lactente portador de 

lipodistrofia generalizada congênita e hipertrigliceridemia grave. Arq Bras Endocrinol Metab, 

São Paulo, vol.57, n.8, p. 653- 658. 2013. 

 

ARBLE.D.M; VITATERNA.M.H; TUREK.F.W. Rhythmic Leptin Is Required for Weight Gain 

from Circadian Desynchronized Feeding in the Mouse. PLoS ONE, Califórnia, v.6. set. 2011. 

 

ARNAUD, C et al. Obstructive sleep apnea, immuno-inflammation, and atherosclerosis. 

Semin.Immunopathol. v.31, n.1, p.113–125. 2009. 

 

BARRA, C.B. et al. Síndrome de Berardinelli- Seip: descrição genética e metabólica de cinco 

pacientes. Arq Bras Endocrinol Metab, São Paulo, v.55, n1,p. 54-59. 2011.  

 

BARROS, V. M et al. Snoring and obstructive sleep apnea syndrome: a reflection on the role of 

dentistry in the current scientific scenario. Dental Press Journal of Orthodontics, v. 17, n. 3, p. 

58-63, 2012. 

 

BASTARD, J. P. et al. Recent advances in the relationship between obesity, inflammation and 

insulin resistance. Eur. Cytokine Network, USA,  v.17, n.1, 4-12. 2006. 

 

BECK, S.E.; MARCUS, C.L. Pediatric polysomnography. Sleep medicine clinics, v. 4, n. 3, p. 

393-406, 2009. 

 

BELTRAND, J.  et al.,Resistance to leptin-replacement therapy in Berardinelli–Seip congenital 

lipodystrophy: an immunological origin. European Journal of Endocrinology. UE,  v. 162 , p. 

1083–1091. 2010. 

 

BERARDINELLI, W. An undiagnosed endocrinometabolic syndrome: report of 2 cases. J Clin 

Endocrinol Metab, Cambridge - Massachusetts v.14, p.193-204. 1954. 



76 

 

 

BERGLUND,  G. et al. Incidence of diabetes in middle-aged men is related to sleep 

disturbances. Diabetes Care.  V. 27, n.10, p. 2464-9. 2004. 

 

BERTOLAZI, A.N. Tradução, adaptação cultural e validação de dois instrumentos de 

avaliação do sono: escala de sonolência de Epworth e índice de qualidade de sono de 

Pittsburgh. 2008. 93f. Dissertação – Faculdade de medicina, Mestrado em Medicina. Porto 

Alegre. 2008.  

 

BERTOLAZI, A.N. et al. Validation of the Brazilian Portuguese version of the Pittsburgh Sleep 

Quality Index. Sleep Medicine. p. 70–75. 2011. 

BERRY, R. B. et al. Rules for scoring respiratory events in sleep: update of the 2007 aasm 

manual for the scoring of sleep and associated events. J Clin Sleep Med, v. 8, n. 5, p. 597–619, 

2012.  

 

BERRY, R.B, et al.. The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events: Rules, 

Terminology and Technical Specifications, Version 2.1 www.aasmnet.org, Darien, Illinois: 

American Academy of Sleep Medicine, 2014.  

 

BERSON, D.M. Strange vision: ganglion cells as circadian photoreceptors. TRENDS in 

Neurosciences.  v.26, n.6, 314- 320. jun. 2003. 

 

BITTENCOURT, L.R.A. Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS). Guia prático. São 

Paulo: Livraria Médica Paulista; 2008. 

 

BUYSSE, D.J. et al. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric 

practice and research. Psychiatry Res, Filadelfia-Pensiovânia, v. 28, n. 2, p.193- 213. Maio. 

1989. 

 

BHAMA,  J.K. et al.  Coronary revascularization in patients with obstructive sleep apnea 

syndrome. Heart Surg Forum. 2006. 

 

BRASS, M.L.S. Obstructive Sleep Apnea. Neurology International. 2011. 

 

BRUNI, O. et al. The role of nrem sleep instability in child cognitive performance. Sleep. 

American Academy of Sleep Medicine, v. 35, n. 5, p. 649, 2012. 

 

BRASIL. Resolução número 510, de 07 de abril de 2016, Plenário do Conselho Nacional de 

Saúde em sua Quinquagésima Nona Reunião. 2016. 

 

CAO, H; HEGELE, R.A. Nuclear lamin A/C R482Q mutation in Canadian kindreds with 

Dunnigan-type familial partial lipodystrophy. Hum Mol Genet. Inglaterra, v.9, p.109-12. 2000. 

 

CAPEAU, J. et al. Lipodystrophic syndromes: congenital or acquired diseases of adipose tissue. 

Comptes Rendus Biologies., Filadelfia-Pensiovânia, v. 329, n. 8, p. 632-652.abril. 2006. 

 

CARDONA-HERNÁNDEZ, R; SUÁREZ-ORTEGA, L; TORRES, M. Diabetes mellitus de 

difícil manejo asociada síndrome de lipodistrofia congênita generalizada. An Pediatr (Barc), 

Espanha, v.74, n. 2, p.126—130. 2011. 



77 

 

 

CARNEIRO.G.et al. Consequências metabólicas na SAOS não tratada. J Bras Pneumol. V.36, 

S1-S61. 2010.  

 

CARSKADON, M.A; DEMENT, W.C. Monitoring and staging human sleep. Elsevier 

Saunders. 2011. 

 

COELHO, A; OLIVEIRA,T; FERNANDES,R. Biochemistry of adipose tissue: na endocrine 

organ. Arch Med Sci. v.9. n. 2, p. 191–200. 2013.  

 

CONSIDINE,R.V. et al. Serum immunoreactive‐leptin concentrations in normal‐weight and 

obese humans. N Engl J Med, v. 334, n.5, p.292-5. 1996. 

 

CORSO, R. et al. Perioperative management of obstructive sleep apnea: a systematic review. 

Minerva anestesiologica, 2017. 

 

COSTA, J.V; DUARTE, J.S. Tecido adiposo e adipocinas. Acta Med Port, v.19,p.251-256. 

2006.  

 

COLLOP ,NA; ADKINS, D;PHILLIPS, B.A. Gender differences in sleep and sleep-disordered 

breathing. Clin Chest Med. 2004;25:257–268./ Young T, Hutton R, Finn L, et al. The gender 

bias in sleep apnea diagnosis. Are women missed because they have different symptoms? Arch 

Intern Med. v.156,p. 2445–2451. 1996. 

 

CIAFALONI, E. et al. The hypocretin neurotransmission system in myotonic dystrophy type 1. 

Neurology. USA, v. 70, n.3, p. 226-230, 2008. 

 

CURCIO, G.; FERRARA, M.; GENNARO, L. D. Sleep loss, learning capacity and academic 

performance. Sleep medicine reviews, Elsevier, v. 10, n. 5, p. 323–337, 2006. 

 

CHAN, K.H; WILCOX, I. Obstructive sleep apnea: novel trigger and potential therapeutic target 

for cardiac arrhythmias. Expert Rev Cardiovasc Ther. V.8, p. 981-94. 2010. 

 

CLAMAN, D. M. et al. Periodic leg movements are associated with reduced sleep quality in 

older men: the MrOS Sleep Study. Journal of clinical sleep medicine: JCSM: official 

publication of the American Academy of Sleep Medicine, v. 9, n. 11, p. 1109, 2013. 

 

CHAMI, H. A. et al. Vascular inflammation and sleep disordered breathing in a community-

based cohort. Sleep, v. 36, n. 5, p. 763-768, 2013. 

 

CHEBBO, A; et al. Anatomy and physiology of obstructive sleep apnea. Sleep Medicine 

Clinics, v. 8, n. 4, p. 425-431, 2013. 

 

CHOKROVERTY, S. Overview of sleep & sleep disorders. Indian J Med Res. 2010. 



78 

 

CHUNG, S; SON,G.H; KIM,K. Circadian rhythm of adrenal glucocorticoid: Its regulation and 

clinical implications. Biochimica et Biophysica Acta, p.581–591. 2011.  

DELPORTE, M.L.et al. Pre- and post-translational negative effect of betaadrenoceptor agonists 

on adiponectin secretion: in vitro and in vivo studies. Biochem J, v. 367,p. 677-85. 2002. 

 

DE BUISSERET, F. H et al. While Isolated Periodic Limb Movement Disorder Significantly 

Impacts Sleep Depth and Efficiency, Co-Morbid Restless Leg Syndrome Mainly Exacerbates 

Perceived Sleep Quality. European Neurology, v. 77, n. 5-6, p. 272-280, 2017. 

DEMENT, W; KLEITMAN, N. Cyclic variations in EEG during sleep and their relation to eye 

movements, body motility, and dreaming. Electroencephalogr Clin Neurophysiol, v. 9, 673-90. 

1957. 

 

DE ONIS, M. World Health Organization reference curves. In M.L. Frelut (Ed.), The ECOG’s 

eBook on Child and Adolescent Obesity. 2015. Retrieved from ebook.ecog-obesity.eu. 

 

DUNCAN, B. B; DUNCAN, M.S; SCHMIDT, M.I. Inflamação subclínica, obesidade, diabetes e 

doenças relacionadas. Revista HCPA. Vol. 25, n. 3 (dez. 2005), p. 5-16, 2005. 

DRIVER, H.S.; TAYLOR, S. Exercise and sleep. Sleep Med Rev. USA, v.4, p.387-402. 2000. 

 

DYMENT, D. A.  et al. Biallelic mutations at PPARG cause a congenital, generalized 

lipodystrophy similar to the Berardinelli-Seip syndrome. Eur. J. Med. Genet., v. 57, n. 9, p. 

524-526, Sept. 2014. 

 

DUARTE. G.G.M. A qualidade do sono, o aproveitamento escolar e o stress em adolescentes 

que permanecem em frente ao computador durante a noite. 2007. 234 f. Dissertação 

Faculdade de Ciências Médicas, Unicamp, São Paulo. 2007.  

 

ECKERT, D.S, et al.Defining phenotypic causes of obstructive sleep apnea. Identification of 

novel therapeutic targets. Am J Respir Crit Care Med. 2013. 

 

EVA, L. et al. A leptina e o seu impacto metabólico nas lipodistrofias. Rev Port Endocrinol Diabetes 

Metab, v.09, p. 36-40. 2014.  

 

FANTUZZI G. Adipose tissue, adipokines, and inflammation. J Allergy Clin Immunol, v. 115, 

n. 5. 2005.  

 

FARIA, C. A.  et al. Autonomic modulation in patients with congenital generalized 

lipodystrophy (Berardinelli-Seip syndrome). Europace, v. 11, n. 6, p. 763-9, Jun 2009. 

 

FARIAS, A.K.C.R. Análise comportamental clinica: Aspectos teóricos e estudo de caso. 

psycology. p.113. 2009. Disponível em: < 

https://books.google.com.br/books?id=UOdiyhxIyhgC&pg=PA313&lpg=PA313&dq=estimativa

+de+transtorno+do+sono+da+popula%C3%A7ao+do+brasil+%C3%A9&source=bl&ots=yZqOa

dPrKz&sig=OsX5aX6_3GIElNsqdrCDWcwRolQ&hl=pt-

BR&sa=X&ved=0ahUKEwiC8bWiqpfQAhWEg5AKHYoYC54Q6AEIOjAE#v=onepage&q=es

timativa%20de%20transtorno%20do%20sono%20da%20popula%C3%A7ao%20do%20brasil%

20%C3%A9&f=false> . Acesso: 7 de novembro de 2016. 

 



79 

 

FERNANDES, R. M. F. O sono normal. Revista Medicina, Ribeirão Preto.  v. 39 , n. 2, p.157-

168.abr./jun. 2006. 

 

FERREIRA, L.S.P. O padrão cíclico alternante do sono de surdos congênitos. 98 f. 2013. 

Dissertação Medicina do Sono, Faculdade de Lisboa. 2013.  

 

FIORENZA, C.G; CHOU, S.H; MANTZOROS, C.S. Lipodystrophy: Pathophysiology and 

Advances in Treatment. Nat Rev Endocrinol, v. 7, n.3, p.137–150. 2011. 

 

FIGUEIREDO FILHO, P. P. et al. Lipodistrofia generalizada congênita. Jornal de Pediatria, v. 

80, p. 333-336. 2004. 

 

FONSECA, A. M. H. et al. O tecido adiposo como órgão endócrino: da teoria à prática. Jornal 

de Pediatria, v. 83, p. 192-203. 2007. 

 

FRANK, M. G. The mystery of sleep function: Current perspectives and future 

directions. Reviews in the Neurosciences, Walter de Gruyter GmbH, v. 17, n. 4, jan 2006. 

 

FRUHBECK, G. et al. The adipocyte: a model for integration of endocrine and metabolic 

signalling in energy metabolism regulation. Am J Physiol Endocrinol Metabol, v.280,p.827-

47. 2001.  

 

FRUEBIS, J. et al. Proteolytic cleavage product of 30-kDa adipocyte complement-related protein 

increases fatty acid oxidation in muscle and causes weight loss in mice. PNAS, 2001. 

 

GARG, A. Acquired and inherited lipodystrophies. N. Engl. J. Med, v.350, p. 1220–1234. 2004. 

 

GARG, A; AGARWAL. A.K. Lipodystrophies: Disorders of adipose tissue biology. Biochim 

Biophys Acta, p.507–513. 2009.  

 

GARG, A. Lipodystrophies: Genetic and Acquired Body Fat Disorders. J Clin Endocrinol 

Metab, v.96, n. 11, p.3313–3325.2011. 

 

GOLDSTEIN, B. J; SCALIA R. Adiponectin: a novel adipokine linking adipocytes and vascular 

function.J Clin Endocrinol Metab, v. 89, n. 6,p. 2563-8.2004.  

 

GOLDBART, A.D.; TAL, A. Inflammation and Sleep Disordered Breathing in Children: A 

State‐of‐the‐Art Review. Pediatric pulmonology, v. 43, n. 12, p. 1151-1160, 2008. 

 

GOMES, K. B.  et al. Mutations in the seipin and AGPAT2 genes clustering in consanguineous 

families with Berardinelli-Seip congenital lipodystrophy from two separate geographical regions 

of Brazil. J Clin Endocrinol Metab, v. 89, n. 1, p. 357-61, Jan 2004. 

 

GOMES, M.M; QUINHONES. M,S; ENGELHARDT. E. Neurofisiologia do  sono e aspectos 

farmacoterapêuticos dos seus transtornos .Rev Bras Neurol. v.46,n. 1, p. 5-15. 2010. 

 

GIORELLI, A.S, et al. Sonolência excessiva diurna: aspectos clínicos, diagnósticos e 

terapêuticos. Rev Bras Neurol. n.48, v.3, p.17-24. 2012. 

 



80 

 

GIL-CAMPOS. M; CAÑETE. R. GIL. A. Adiponectin, the missing link in insulin resistance and 

obesity. Clin Nutr, v. 23, p.963-74. 2004. 

 

GUNGOR, A. Y et al. Cephalometric comparison of obstructive sleep apnea patients and healthy 

controls. European journal of dentistry, v. 7, n. 1, p. 48, 2013. 

 

GUIMARÃES, D.E. D et al. Adipocitocinas: uma nova visão do tecido adiposo. Rev. Nutr, 

Campinas. v.20, n.5. 2007. 

 

GUIMARÃES, G. M. Diagnóstico Polissonográfico. Pulmão RJ. v.19. 2010. 

 

GREENBERG, A.S; OBIN. M.S. Obesity and the role of adipose tissue in inflammation 

andMmetabolism. Am J Clin Nutr . 2006.    

 

GRUNDY, S.M. et al. Definition of metabolic syndrome: report of the National Heart, Lung, and 

Blood Institute  American Heart Association conference on scientific issues related to definition. 

Circulation, v.109, p. 433–438. 2004.  

 

HADDAD, F; BITTENCOURT, L. Diretrizes recomendações para o diagnóstico e 

tratamento da síndrome da apneia obstrutiva do sono. 2013.  

 

HAQUE,W.A. et al. Serum Adiponectin and Leptin Levels in Patients with Lipodystrophies. 

2002. Disponível em:<http://press.endocrine.org/doi/10.1210/jcem.87.5.8624?url_ver=Z39.88-

2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed#sthash.KULavTVB.dpuf>. 

Acesso em 22 de fevereiro 2016.  

 

HAYASHI, Y.K. et al. Human PTRF mutations cause secondary deficiency of caveolins 

resulting in muscular dystrophy with generalized lipodystrophy. J Clin Invest , v.119, p. 2623–

2633. 2009.  

 

HATIPOĞLU, U; RUBINSTEIN, I. Inflammation and obstructive sleep apnea syndrome 

pathogenesis: a working hypothesis. Respiration, v. 70, n. 6, p. 665-671, 2003. 

 

HIESTAND, D.M,et al. Prevalence of symptoms and risk of sleep apnea in the US population. 

Chest. V.130, p.780-786.2006.  

 

HOBSON, J. A.; PACE-SCHOTT, E. F. The cognitive neuroscience of sleep: neuronal systems, 

consciousness and learning. Nature Reviews Neuroscience, Nature Publishing Group, v. 3, n. 

9, p. 679–693, 2002. 

 

HORNYAK, M et al. Periodic leg movements in sleep and periodic limb movement disorder: 

prevalence, clinical significance and treatment. Sleep medicine reviews, v. 10, n. 3, p. 169-177, 

2006. 

 

HUANG, J et al. The relationship between excessive daytime sleepiness and metabolic 

syndrome in severe obstructive sleep apnea syndrome. The clinical respiratory journal, v. 10, 

n. 6, p. 714-721, 2016. 

 

http://press.endocrine.org/doi/10.1210/jcem.87.5.8624?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed#sthash.KULavTVB.dpuf
http://press.endocrine.org/doi/10.1210/jcem.87.5.8624?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed#sthash.KULavTVB.dpuf


81 

 

IBER, C. et al., for the American  Academy of Sleep Medicine. The AASM Manual for the 

Scoring of sleep and Associated Events: Rules, Terminology and Technical  Specifications. 

Westchester, III: American Academy of sleep Medicine. 2007. 

 

ICSD - International classification of sleep disorders: diagnostic and coding manual. Diagnostic 

Classification Committee. Torphy MJ. Rochester, Minnesota: American Sleep Disorders 

Association; 1990.  

 

JAQUET, D. et al. Extremely low values of serum leptin in children with congenital generalized 

lipoatrophy. European Journal of Endocrinology, v. 140, p.107–109. 1999.  

 

JASPER, H.H. The ten twenty system of the International Federation. Electroencephalography 

and Clinical Neurophysiology, p. 371-375.1958. 

JOHNS, M.W. A new method for measuring Daytime Sleepenss: The Epworph Sleepness scale. 

Sleep, v.14. 1991. 

 

JORDAN, A. S; MCSHARRY, D.G.; MALHOTRA, A. Adult obstructive sleep apnoea. The 

Lancet, v. 383, n. 9918, p. 736-747, 2014. 

 

KONO, M et al. Obstructive sleep apnea syndrome is associated with some components of 

metabolic syndrome. Chest. V.131,n.5, p.1387-92. 2007. 

 

KENNAWAY, D. J. The role of circadian rhythmicity in reproduction. Hum. Reprod. Update, 

v. 11, p. 91-101, 2004. 

 

KNEBEL, B.  et al. A mutation in the c-fos gene associated with congenital generalized 

lipodystrophy. Orphanet J. Rare Dis., v. 8, p. 119, Aug. 2013. 

 

KERSHAW, E. E; FLIER. J. S. Adipose tissue as an endocrine organ. J. Clin. Endocrinol. 

Metab, v.89, p.2548–2556. 2004. 

 

KIM, C.A. et al. Association of a homozygous nonsense caveolin-1 mutation with Berardinelli-

Seip congenital lipodystrophy. J Clin Endocrinol Metab,v.93, p.1129–1134.2008. 

 

KUBOTA, N. et al. Adiponectin stimulates AMP-activated protein kinase in the hypothalamus 

and increases food intake. Cell Metab, v.6, p.  55-68. 2007.  

 

KUSHIDA, C.A. Practice Parameters for the Indications for Polysomnography and Related 

Procedures of the American Sleep Disorders Association Repor: up date for. sleep.V.28, 

n.4,p.499-521. 2005.  

 

LACLAUSTRA, M; CORELLA, D;ORDOVAS, J.M. Metabolic syndrome pathophysiology: the 

role of adipose tissue. Nutr Metab Cardiovasc Dis,v. 17, p.125-39.2007. 

 

LEÃO, L.M.C.S.M. et al. Lipodistrofia parcial familiar do tipo Dunnigan: atenção ao diagnóstico 

precoce. Rev Bras Ginecol Obstet, v. 33, n. 2, p. 99-103. 2011. 

 

LOUZADA,F; MENNA-BARRETO, L. Relógios Biológicos e Aprendizagem. Edesplan, São 

Paulo. 2004. 



82 

 

 

LOGAN, A.G, et al. High prevalence of unrecognized sleep apnoea in drug-resistant 

hypertension. J Hypertens. 2001.  

 

LUYSTER, F.S. Sleep: A health imperative. Sleep. v. 35, n.6, p. 727-34. 2012. 

 

MATTERN, H.M.; HARDIN, C. D. Vascular metabolic dysfunction and lipotoxicity. 

Physiological research, v. 56, n. 2, p. 149, 2007. 

 

MALHOTRA, A; LOSCALZO, J. Sleep and cardiovascular disease: an overview. Prog 

Cardiovasc Dis. v. 51,p. 279–84. 2009. 

 

MACHADO, F. Automatic sleep staging based on classification methods. 150 f. 2015. 

Dissertação Engenharia Biomedica, Universidade de Coimbra, 2015. 

 

MCCALL, K. D. et al. Phenylmethimazole blocks palmitate-mediated induction of inflammatory 

cytokine pathways in 3T3L1 adipocytes and RAW 264.7 macrophages. J Endocrinol, v. 207, n. 

3, p. 343-53, Dec 2010. 

 

MANDERGEM, L.V. Synonyms: Berardinelli-Seip Congenital Generalized Lipodystrophy, 

Congenital Generalized Lipodystrophy. Last Update. 2012. 

 

MASI, N.L;  SILVA, P.É.P. A influência dos ácidos graxos trans na disfunção da célula 

endotelial e o possível efeito terapêutico do exercício sobre o tecido endotelial como forma de 

prevenção ou regressão da aterosclerose. Jornal Vascular Brasileiro, v. 8, n. 2, 2009. 

 

MARTINS,P.J.F; MELLO,M.T.; TUFIK,S . Exercício e sono.  Rev Bras Med Esporte, São 

Paulo, v. 7, n. 1, p. 28-36.  Jan/Fev. 2001. 

MAURY, E; RAMSEY,K.M; BASS,J. Circadian Rhythms and Metabolic Syndrome: From 

Experimental Genetics to Human Disease. Circulation Research.v. 106, p.447-462. 2010. 

 

MAY, A.M; MEHRA. R. Obstructive sleep apnea: role of intermittent hypoxia and 

inflammation. Seminars in respiratory and critical care medicine. V.35, n.5, p.531-44.2014. 

 

MARTINS,P.J.F.; MELLO,M.T.; TUFIK,S.  Exercício e sono.  Rev Bras Med Esporte. São 

Paulo, v. 7, n. 1, p. 28-36.  Jan/Fev. 2001. 

 

MARTINEZ, D. Prática da medicina do sono. 1999. 

 

MANCEBO-SOSA, V et al. Sleep architecture alterations in patients with periodic limb 

movements disorder during sleep and sleep breathing disorders. Sleep Science, v. 9, n. 2, p. 84-

88, 2016. 

 

MINOCCI,A.et al. Leptin plasma concentrations are dependent on body fat distribution in obese 

patients. Int j obes relat metab disord. v.24. 2000. 

 

MISRA, A; GARG, A. Clinical features and metabolic derangements in acquired generalized 

lipodystrophy - Case reports and review of the literature. Medicine, v. 82, p. 129–146. 2003. 

 



83 

 

MORGAN, I. et al. Sleep disturbances and quality of life in Sub-Saharan African migraineurs. 

The Jornal of Headache and Pain, v. 16, n. 1, mar. 2015.  

 

MORGENTHALER, T.et al. Complex sleep apnea syndrome: is it a unique clinical syndrome? 

.Sleep. 2006. 

 

MORGENTALHER, T.I, et al. Practice parameters for the use of actigraphy in the assessment of 

sleep and sleep disorders. Sleep. v.30,n.4, p.519-27. 2007. 

 

MÜLLER, M.R. GUIMARÃES, S.S. Impacto dos transtornos do sono sobre o funcionamento 

diário e a qualidade de vida. Estudos de Psicologia. v.24,n.4,p.519-528. 2007. 

 

MCCALL, K. D. et al. Phenylmethimazole blocks palmitate-mediated induction of inflammatory 

cytokine pathways in 3T3L1 adipocytes and RAW 264.7 macrophages. J Endocrinol, v. 207, n. 

3, p. 343-53, Dec 2010. 

 

NELSON,D.J; COX,M.M. Lehninger princípios de bioquímica. Saraiva, Riberão Preto, 6a ed. 

p. 465- 485. 2014.  

 

NEVES, G.S.M. L. et al. Transtornos do sono: visão geral. Rev Bras Neurol. v.49, n.2, p. 57-71, 

2013. 

 

NOLIS, T. Exploring the pathophysiology behind the more common genetic and acquired 

lipodystrophies. J Hum Genet, v. 59, n. 1, p. 16-23, Jan 2014. 

 

O’BRIEN, L.M et al. Sleep and neurobehavioral characteristics of 5- to 7-year-old children with 

parentally reported symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder. Pediatrics. V.111, p. 

554–563. 2003. 

 

O'DONNELL, Christopher P. et al. Leptin prevents respiratory depression in obesity. American 

journal of respiratory and critical care medicine, v. 159, n. 5, p. 1477-1484, 1999. 

O’DONNELL, C.P. et al. Upper airway collapsibility. The importance of gender and adiposity. 

Am J Respir Crit Care Med. v.162,p.1606–7. 2000. 

 

OISHI,K.et al. Genome-wide expression analysis of mouse liver reveals CLOCK-regulated 

circadian output genes. Journal of Biological Chemistry, v. 278, n. 42, p. 41519-41527. 2003. 

ORLIKOWSKI, D.et al. Modafinil for the treatment of hypersomnia associated with myotonic 

muscular dystrophy in adults: a multicenter, prospective, randomized, double-blind, placebo-

controlled, 4-week trial. Clin Ther, USA. v. 31, n. 8, p. 1765-1773. 2009. 

 

ORENGO, F.F. et al. Prevalência de distúrbios do sono em crianças de 5 a 10 anos. 

ConScientiae Saúde. v.11, n. 2,  p.320-325. 2012. 

OTWAY, D.T; FROST, G; JOHNSTON, J.D. Circadian rhythmicity in murine preadipocyte and 

adipocyte cells. Chronobiol Int, v.26, p. 1340–1354.2009. 

PACHECO, A. I. F. Síndrome Apneia Obstrutiva do Sono e Doença Cardiovascular. 2016. 

Dissertação de Mestrado Mestre em medicina. 2016. 

 



84 

 

PALMA, B.D. et al. Repercussões imunológicas dos distúrbios do sono: oeixo hipotálamo-

pituitária-adrenal como fator modulador. Rev Bras Psiquiatr, 2007. 

 

PANDA, S. et al. Coordinated transcription of key pathways in the mouse by the circadian 

clock. Cell, v. 109, n. 3, p. 307-320. 2002. 

PARK, K.G.et al. Relationship between serum adiponectin and leptin concentrations and body 

fat distribution. Diabetes Res Clin Pract, v.63,p.135-42.2004.  

 

PAYNE, V.A. et al. The human lipodystrophy gene BSCL2/seipin may be essential for normal 

adipocyte differentiation. Diabetes, v. 57, p.2055–2060. 2008.  

 

PATNI, N; GARG, A. Congenital generalized lipodystrophies-new insights into metabolic 

dysfunction. Nat Rev Endocrinol, v. 11, n. 9, p. 522-34, Sep 2015. 

 

PATIL, K.  et al. Obstructive sleep apnoea syndrome related morbidities and their treatment: A 

matter of mandate. World Journal of Pharmaceutical Sciences. 2015. 

 

PEDROSA, R.P; LORENZI-FILHO, G; DRAGER, L.F. Síndrome da apnéia obstrutiva do sono 

e doença cardiovascular. Rev Med . 2008. 

 

POLOTSKY, M et al. Effects of leptin and obesity on the upper airway function. J Appl 

Physiol. V.112, p. 1637–43. 2012. 

 

PONTES, C. M. M. Neuropatia autonômica cardiovascular precoce em pacientes com 

lipodistrofia generalizada congênita.f.131. 2016. Tese de Doutorado. 2016. 

 

RÊGO. A.G et al. Anormalidades Cardiovasculares e Metabólicas em Pacientes com a Síndrome 

de Berardinelli-Seip. Arq Bras Cardiol. v. 94, n. 1, p. 109- 118, 2010.  

 

RESNICK, H. E. et al. Diabetes and sleep disturbances. Diabetes care, v. 26, n. 3, p. 702-709, 

2003. 

 

ROCHA, E.D.M. Intervenção dietoterápica em portadores de lipodistrofia generalizada 

congênita. 2008. 89 f. Dissertação (Ciência da saúde) – Centro de Ciências da saúde, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 2008. 

 

ROCKENFELLER, P. et al. Fatty acids trigger mitochondrion-dependent necrosis. Cell Cycle, 

v. 9, n. 14, p. 2836-42, Jul 15 2010. 

 

RODRIGUES, M.H et al. Polissonografia: aspectos técnicos e clínicos. Rev Bras Neurol. V.48, 

p.7-23. 2012. 

 

RODRIGUEZ, A.J; MASTRONARDI, C.A; PAZ-FILHO, G.J.  New advances in the treatment 

of generalized lipodystrophy: role of metreleptin. Therapeutics and Clinical Risk 

Management, 2015. 

 

ROETHS, T; ROTH, T. Sleep-wake state and memory function. Sleep. v.23, n.3, p.64- 68. Mai 

.2000. 

 



85 

 

SANTOS, S et al. Inbreeding levels in Northeast Brazil: Strategies for the prospecting of new 

genetic disorders. Genetics and Molecular Biology, v. 33, n. 2, p. 220-223, 2010. 

 

SATEIA, M.J. International Classifi cation of Sleep Disorders-Th ird Edition. CHEST. 2014. 

 

SATHYANARAYANAN, A. et al. Factors Associated with Poor Sleep Quality  among Type 2 

Diabetes Mellitus Patients on Insulin Therapy. Journal of Diabetes Mellitus. V.5, p. 206- 210. 

2015. 

 

SEIP, M. Lipodystrophy and gigantism with associated endocrine manifestations. A new 

diencephalic syndrome? Acta Paediatr, v. 48, p. 555-74, Nov 1959. 

 

SEIXAS. M.P. Avaliação da qualidade do sono na adolescência: Implicação para saúde 

física e mental. 142 f. 2009. Dissertação Universidade Fernando Pessoa, Psicologia Clínica e da 

Saúde, Porto, Portugal. 2009. 

 

STEINBERG, D. A critical look at the evidence for the oxidation of LDL in atherogenesis. 

Atherosclerosis, v. 131, p. S5-S7, 1997. 

 

SHELGIKAR, A.V; CHERVIN, R. Approach to and evaluation of sleep  disorders. Continuum 

(Minneap Minn). V.19, p. 32-49. 2013. 

 

SCHERRER, U; SARTORI, C. Insulin as a vascular and sympathoexcitatory hormone: 

implications for blood pressure regulation, insulin sensitivity, and cardiovascular morbidity. 

Circulation. V.96,n.11, p. 4104-13.1997. 

 

SCHWARTZ, R. A. Acanthosis nigricans. J Am Acad Dermatol, v. 31, n. 1, p. 1-19.1994. 

 

SOUSA, C. E. C.; CRUZ-MACHADO, S. S; TAMURA, E. K. Os ritmos circadianos e a 

reprodução em mamíferos. Boletim do Centro de Biologia da Reprodução, Juiz de Fora, v. 27, 

n. 1, p. 15-20, 2008. 

 

SOUSA, C.C.; FILHO, C.A.L. Teresina-pi, sleep apnea in. Avaliação da qualidade do sono em 

pacientes com apneia obstrutiva do sono em teresina-pi. Revista Eletrônica Acervo 

Saúde/Electronic Journal Collection Health ISSN, v. 2178, p. 2091.2014. 

 

SOUZA, R.T.F. Dinâmica de grafoelemento do sono e seus impactos na neurofisiologia de 

pacientes com apneia obstrutiva através de sinais de eletroencefalografia. 123 f. 2016. 

Dissertação Universidade Estadual Paulista, Biologia Geral e Aplicada, Botucatu- SP. 2016. 

 

SUBBARAYAN, P.R.; SARKAR, M; ARDALAN, B. Isolation of genomic DNA from human 

whole blood. BioTechniques, v. 33, n. 6, p. 1231-1234, 2002. 

 

SCHEER,F.A.J.L. et al. Adverse metabolic and cardiovascular consequences of circadian 

misalignment. Proc Natl Acad SciUS, v. 106, p.4453–4458. 2009. 

 

SCHUTTE-RODIN, S, et al. Clinical guideline for the evaluation and management of chronic 

insomnia in adults. J Clin Sleep Med. 2008.  

 



86 

 

STROHL, K; BUTLER, J; MALHOTRA, A. Mechanical properties of the upper airway. Compr 

Physiol. V.2.  p. 1853–72, 2012. 

 

SCHWAB, R et al. Identification of upper airway anatomic risk factors for obstructive sleep 

apnea with volumetric magnetic resonance imaging. Am J Respir Crit Care Med.n.168, p.522–

30.2003. 

 

SCHWAB, R.J,et al: Upper airway and soft tissue anatomy in normalbsubjects and patients with 

sleep-disordered breathing. Am J Respir Crit Care Med .v.152, p.1673–1689.1995. 

 

SEKOSAN, M et al. Inflammation in the uvula mucosa of patients with obstructive sleep apnea. 

The Laryngoscope, v. 106, n. 8, p. 1018-1020, 1996. 

 

STEPTOE, A; PEACEY, V; WARDLE, J. Sleep duration and health in young adults. Arch 

Intern Med. v.166, n.16, p. 1689–1692. 2006. 

 

STRANGES, S; TIGBE, W; GOMEZ-OLIVE, F, X. Thorogood M, Kandala NB. Sleep 

problems: an emerging global epidemic? Findings from the INDEPTH WHO-SAGE study 

among more than 40,000 older adults from 8 countries across Africa and Asia. Sleep. v.35,n.8,p. 

1173–1181. 2012. 

SZYMANSKI, K.M. Et a. The lipodystrophy protein seipin is found at endoplasmic reticulum 

lipid droplet junctions and is important for droplet morphology. Proc Natl Acad Sci USA, 2007. 

SURANI, S. et al. Effect of diabetes mellitus on sleep quality. World journal of diabetes, v. 6, 

n. 6, p. 868, 2015. 

 

TALEIRES, C.B. Estudo da qualidade do sono, sonolência diurna e fadiga em pacientes 

com doença pulmonar obstrutiva crônica com e sem apneia obstrutiva do sono. 2014, 77f. 

Dissertação, Mestre em Ciências Medicas. Fortaleza- Ceará. 2014.  

TOGEIRO, S. M. G.P; SMITH. A.K. Métodos diagnósticos nos distúrbios do sono. Rev Bras 

Psiquiatr. v.27.p.8-15.2005. 

TUFIK, S. Medicina e biologia do sono. Editora Manole Ltda, 2008. 

VILAR, D.A. Lipodistrofias: bases moleculares y manifestaciones clínicas.Endocrinol Nutr, 

v.50, n.4, p. 133-44. 2003. 

VOIGT,R.M; FORSYTH,C.B; KESHAVARZIAN,A. Circadian Disruption Potential 

implications in inflammatory and Metabolic diseases Associated With Alcoho. Alcohol 

Research: Current Reviews, 2013.  

 

VOLP, A. C. P et al. Capacidade dos biomarcadores inflamatórios em predizer a síndrome 

metabólica: Inflammation biomarkers capacity in predicting the metabolic syndrome. Arquivos 

Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, v. 52, n. 3, p. 537-549, 2008. 

 

VGONTZAS, A. N.; BIXLER, E.O.; CHROUSOS, G.P. Sleep apnea is a manifestation of the 

metabolic syndrome. Sleep medicine reviews, v. 9, n. 3, p. 211-224, 2005. 

 



87 

 

VGONTZAS, A.N. Does obesity play a major role in the pathogenesis of sleep apnoea and its 

associated manifestations via inflammation, visceral adiposity, and insulin  

resistance?. Archives of physiology and biochemistry, v. 114, n. 4, p. 211-223, 2008. 

 

WALKER, M. P. The role of sleep in cognition and emotion. Annals of the New York 

Academy of Sciences, Wiley Online Library, v. 1156, n. 1, p. 168–197, 2009. 

 

WATERHOUSE, J; FUKUDA,Y; MORITA,T. Daily rhythms of the sleep-wake cycle. 

Journal of Physiological Anthropology, 2012.  

WILLIAMS, A; SCHARF, S.M. Obstructive sleep apnea, cardiovascular disease, and 

inflammation—is NF-κB the key?. Sleep and Breathing, v. 11, n. 2, p. 69-76, 2007. 

 

WOODS, C.G. et al. Quantification of Homozygosity in Consanguineous Individuals with 

Autosomal Recessive Diseas. The American Journal of Human Genetics, 2006. 

  

YAMAUCHI, T. et a. Cloning of adiponectin receptors that mediate antidiabetic metabolic 

effects. Nature,v. 423, p. 762–769. 2003.  

 

YAO, Q et al. Localizing effects of leptin on upper airway and respiratory control during sleep. 

Sleep, v. 39, n. 5, p. 1097, 2016. 

 

YOUNG, M.E;  BRAY . M.S.  Potential role for peripheral circadian clock dyssynchrony in the 

pathogenesis of cardiovascular dysfunction. Sleep Med,v.8, n.6,p.656-667. 2007. 

 

YOSHINO, J; KLEIN. S. A Novel Link Between Circadian Clocks and Adipose Tissue Energy 

Metabolism. Diabetes, v. 62. 2013. 

  

ZANUTO, E. A. C et al. Sleep disturbances in adults in a city of Sao Paulo state. Revista 

Brasileira de Epidemiologia, v. 18, n. 1, p. 42-53, 2015. 

 

ZHANG. X.L, et al. Serum adiponectin level in patients with obstructive sleep apnea hypopnea 

syndrome. Chin Med J (Engl). V.117, P.1603-6. 2004.     

 

ZHU, H. et al. Lower grade chronic inflammation is associated with obstructive sleep apnea 

syndrome in type 2 diabetes mellitus. Zhonghua jie he he hu xi za zhi= Zhonghua jiehe he 

huxi zazhi= Chinese journal of tuberculosis and respiratory diseases, v. 37, n. 6, p. 411-415, 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

APÊNDICE A- FORMULÁRIO PARA PESQUISA  

 

Nome: _________________________________Número do prontuário: ____________ 

 

Data:___/___/____Endereço:_______________________________________________                                 

 

Procedência: _________________________  (  ) Zona Rural  (  ) Zona Urbana    

 

Sexo: (   ) M  (   ) F  Idade: ___________  Raça: ___________________ 

 

Idade do paciente ao diagnóstico: __________ Consanguinidade: (   ) Sim (   )Não.Caso seja 

afirmativa qual o parentesco: ___________________________________________   

 

Antecedente de lipodistrofia na família: (  ) Sim  (  ) Não. Caso seja afirmativa qual o parentesco: 

_____________________________________________________________ 

  

Comorbidades: __________________________________________________________  

 

Tipo de mutação: ________________________________________________________ 

 

Uso de medicação________________________________________________________ 

 

Exames laboratoriais _____________________________________________________ 

 

Exames de imagem: ______________________________________________________ 

Cacteristica fenotípicas ___________________________________________________ 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E 

ASSENTIMENTO 

 

 

 Prezado(a) Sr./Sra.,  

 

 

Você está sendo convidado (a) a participar como voluntário (a) do projeto de pesquisa intitulado 

“avaliação do sono em indivíduos com lipodistrofia generalizada congênita” que tem por 

objetivo avaliar o sono de pacientes diagnosticados com lipodistrofia generalizada congênita ou 

Síndrome Berardinelli Seip que é uma condição rara que pode causar redução de gordura no 

corpo, aumento da glicose e da gordura (colesterol, triglicérides) no sangue e acúmulo de 

gordura no fígado. Anormalidade no sono pode trazer complicações à saúde como aumento da 

glicose e da gordura (colesterol, triglicérides) no sangue, problemas cardíacos, hipertensão, 

depressão e desequilíbrio nas atividades dos hormônios do corpo. Conhecer como é o sono dos 

portadores de lipodistrofia generalizada congênita poderá auxiliar em decisões de futuros 

tratamentos.   

 

Inicialmente, será realizada uma avaliação dos dados do seu prontuário médico onde serão 

obtidas informações relacionadas aos seus dados pessoais, a sua história médica (história da 

doença e complicações).  Dados relacionados aos registros de idade, ano do diagnóstico e outros 

dados do exame físico. Para completar a investigação do sono será realizado um exame de 

polissonografia que é o registro de uma noite de sono realizado em um laboratório especializado 

para esta observação, você dorme e é ligado (serão colados no corpo e retirados com água logo 

após avaliação, não é invasivo) a sensores que registra os parâmetros do seu sono. Para melhor 

entender o sono será aplicado questionários.  

 

Este estudo apresenta risco mínimo, isto é, o mesmo risco existente em atividades rotineiras 

como conversar, tomar banho, ler etc. Sua participação neste estudo não vai prejudicar o 

tratamento da sua doença, nem causar nem um dano ao Sr. (a) 

 

Os benefícios com sua participação no estudo será aumentar os estudos e temas com pacientes 

com esta doença e buscar melhor atender as necessidades dos pacientes.  

 

Você tem a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem prejuízo para seu tratamento na Instituição. 

 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada 

a identificação de nenhum paciente.  

 

Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em estudos 

abertos, ou de 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. 

 

Aos dados serão utilizados somente para os fins descritos neste termo.  
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Você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais 

dúvidas. A pesquisadora Carla Pequeno da Silva pode ser encontrada pelo telefone (85) 

989734235. Para obter informações sobre os seus direitos como sujeito de pesquisa referente à 

sua participação neste estudo, por favor, entre em contato com o Comitê de Ético em Pesquisa 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HUWC – Rua Capitão Francisco Pedro 1290, Rodolfo 

Teófilo; fone: 3366-8589 – E-mail: cephuwc@huwc.ufc.br” 

Caso você se sinta suficientemente informado a respeito das informações que leu ou que foram 

lidas para você sobre os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes e que 

sua participação é voluntária, que não há remuneração para participar do estudo e se você 

concordar em participar solicitamos que assine no espaço abaixo. 

 

------------------------------------------------- 

  Assinatura do paciente/representante legal   Data ____/____/______ 

---------------------------------------------------------- 

Assinatura da testemunha Data         /       /        

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou portadores de 

deficiência auditiva ou visual. 

--------------------------------------------------- 

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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ANEXO A- PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

 

 

 
 

 
 



92 

 

ANEXO B- ÍNDICE DE QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURGH (IQSP) 

Nome: __________________________________________ Idade: _______ 

Entrevistador: _________________________________  Data: ___/___/___ 

Instruções: As questões abaixo se relacionam aos seus hábitos usuais de sono 
durante o último mês somente. Suas respostas devem ser feitas de forma mais 
precisa possível indicando a maioria dos diae noites do mês passado. Por favor, 
responda a todas as perguntas.  

 

1. Durante o mês passado, quando você geralmente foi se deitar?  

             HORA DE DORMIR USUAL ______________________________. 

2. Durante o mês passado, quanto tempo (em minutos) geralmente você levou para pegar no 

sono em cada noite?  

             NÚMERO DE MINUTOS _________________________________. 

3. Durante o mês passado, quando você geralmente se levantou de manhã?  

            HORA DE DESPERTAR USUAL __________________________. 

4. Durante o mês passado, quantas horas de sono você teve a noite?  

(Este número pode ser diferente do número de horas que você passa na cama).  

            HORAS DE SONO POR NOITE___________________________.  

 

Para cada uma das questões restantes, marque a melhor (uma) resposta. Por favor, responda a 

todas as perguntas.  

 

5. Durante o mês passado, quantas vezes você teve problema para dormir devido a ...  

 

a) Não conseguir pegar no sono nos primeiros 30 minutos:  

 

0 Nenhuma durante o mês passado        2  Uma ou duas vezes por semana 

1 Menos que uma vez por semana          3   Três ou mais vezes por semana 
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b)  Acordar no meio da noite, de madrugada ou muito cedo pela manhã?  

 

0 Nenhuma durante o mês passado         2  Uma ou duas vezes por semana 

1 Menos que uma vez por semana           3   Três ou mais vezes por semana 

 

c) Precisar ir ao banheiro no meio da noite? 

 

0  Nenhuma durante o mês passado        2  Uma ou duas vezes por semana 

1 Menos que uma vez por semana           3   Três ou mais vezes por semana 

 

d) Não conseguir respirar confortavelmente? 

 

0 Nenhuma durante o mês passado          2  Uma ou duas vezes por semana 

1 Menos que uma vez por semana           3   Três ou mais vezes por semana 

  

e) Tossir ou roncar alto? 

  

0 Nenhuma durante o mês passado     2  Uma ou duas vezes por semana 

 1   Menos que uma vez por semana       3   Três ou mais vezes por semana 

 

f) Sentir muito frio? 

 

  0    Nenhuma durante o mês passado    2  Uma ou duas vezes por semana 

  1   Menos que uma vez por semana       3   Três ou mais vezes por semana 

 

g) Sentir muito calor?  

 

0    Nenhuma durante o mês passado   2  Uma ou duas vezes por semana 

 1      Menos que uma vez por semana      3   Três ou mais vezes por semana 
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h)  Ter sonhos ruins ou pesadelos?  

  0   Nenhuma durante o mês passado    2  Uma ou duas vezes por semana 

  1    Menos que uma vez por semana     3   Três ou mais vezes por semana 

 

i) Sentir dores?  

 

0  Nenhuma durante o mês passado   2  Uma ou duas vezes por semana 

  1     Menos que uma vez por semana     3   Três ou mais vezes por semana 

 

  j) Outra (s) razão (ões): por favor, descreva: Quantas vezes, durante o mês passado, você teve 

problemas para dormir devido a esta (s) razão (ões)?  

 

  0   Nenhuma durante o mês passado     2  Uma ou duas vezes por semana 

  1    Menos que uma vez por semana     3   Três ou mais vezes por semana 

 

6. Durante o mês passado, como você classificaria a sua qualidade de sono de uma maneira 

geral?  

0 Muito boa                                  2. Ruim  

1 Boa                                            3. Muito ruim  

 

7. Durante o mês passado, quantas vezes você precisou tomar remédios ( prescritos ou não pelo 

médico) para ajudá-lo a dormir?  

 

0   Nenhuma durante o mês passado       2  Uma ou duas vezes por semana 

1    Menos que uma vez por semana        3   Três ou mais vezes por semana 

 

8. Durante o mês passado, quantas vezes você teve problemas para ficar acordado enquanto 

dirigia, se alimentava ou estava em alguma atividade social?  

0  Nenhuma durante o mês passado         2  Uma ou duas vezes por semana 

1    Menos que uma vez por semana        3  Três ou mais vezes por semana 

 

9. Durante o mês passado, que grau de dificuldade você teve parar se manter animado e realizar 

suas tarefas?  

0   Nenhuma dificuldade                  2  Dificuldade moderada  
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    1     Pouca dificuldade                              3  Muita dificuldade  

 

10. Você tem um (a) parceiro [esposo (a)] ou colega de quarto?  

0 Não                          

1 Parceiro ou colega, mas em outro quarto 

       2   Parceiro no mesmo quarto, mas não na mesma cama  

       3  Parceiro na mesma cama 

 

Se você tem um parceiro ou colega de quarto, pergunte a ele/ ela com que frequência no último 

mês você teve ...  

a) Ronco forte 

 

0 Nenhuma durante o mês passado   2  Uma ou duas vezes por semana 

    1    Menos que uma vez por semana     3  Três ou mais vezes por semana 

 

b) Longas paradas na respiração enquanto dormia 

 

    0      Nenhuma durante o mês passado   2  Uma ou duas vezes por semana 

    1    Menos que uma vez por semana       3  Três ou mais vezes por semana 

 

c)  Contrações ou puxões nas pernas enquanto você dormia  

 

0  Nenhuma durante o mês passado    2  Uma ou duas vezes por semana 

      1    Menos que uma vez por semana       3  Três ou mais vezes por semana 

 

d)  Episódios de desorientação ou confusão durante o sono  

 

0 Nenhuma durante o mês passado     2  Uma ou duas vezes por semana 

     1    Menos que uma vez por semana       3  Três ou mais vezes por semana  
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e) Outras alterações (inquietações) enquanto você dorme: por favor, descreva 

___________________________________________________ 

 

      0    Nenhuma durante o mês passado   2  Uma ou duas vezes por semana 

      1    Menos que uma vez por semana     3  Três ou mais vezes por semana 
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                      ANEXO C- Escala de Sonolência de Epworth 
 

Qual a probabilidade de você cochilar ou dormir, e não apenas se sentir cansado, nas seguintes 

situações? Considere o modo de vida que você tem levado recentemente. Mesmo que você não 

tenha feito algumas destas coisas recentemente, tente imaginar como elas o afetariam. Escolha o 

número mais apropriado para responder cada questão:  

 

0 = nunca cochilaria  

1= pequena probabilidade de cochilar  

2= probabilidade média de cochilar  

3= grande probabilidade de cochilar  

 

 

Situação                                                                   Probabilidade de cochilar  

 Sentado e lendo                                                              0        1     2         3  

 Assistindo TV                                                                 0        1     2         3 

Sentado, quieto, em um lugar público)                            0        1     2         3 

( por exemplo, em um teatro, reunião ou palestra)            

Andando de carro por uma hora sem parar, 

como passageiro                                                              0        1     2         3 

Ao deitar-se à tarde para descansar, quando 

possível                                                                            0        1     2         3 

Sentado conversando com alguém                                  0       1      2         3 

Sentado quieto após o almoço sem bebida  

de álcool                                                                           0        1      2        3 

Em um carro parado no trânsito por alguns  

minutos                                                                             0        1      2        3                   

 
 
 
 
 
 
 

 
Obrigada pela colaboração 
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